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ΡΒΑΒΕΑΤΤΟ. 

Τήργατα πὰπο ΡΥΪπιο, 51 βαρουβίθα βού, ΤΥΘ θ᾽ ΒΌΥΡΊΟ 

οὐ πα] 1556πι: πᾶπὸ ἀποπίαπι ἀοίαπούσπι 1{Ππτπὲ Θ᾽ Π5, Τηθηη10- 

τα. 6]05 1Π5Ο 616. Ὑ6]1π|.0 [5 θηῖπη ΔαΟΙθβοθηΐθπι Π16 ἃπΐθ 

[ο5. ΥἹϑΊπθ ΔΠΠῸΒ δὰ ᾿δηθ ΟΡΘΥΔΠῚ 550 ΡΊΘ Πα π| ΡΥΙΠΙΌΠῚ 

αἰτοχιῦ, οὐσηαθθ θὰπὶ αἰϊθούαθση πὶ νϑ]θύπμα!πηθ Ῥοβύγθ ΠΏ Π1 

ΘΟΠΥΘΠΐββθιη, δὲ οοπμβοϊοπάθπη ορὰβ Πουξαΐαβ οδύ. Νθο 581 

γἱάθαυ ααὖὺ βοηξθηὐαβ 6]ὰ5 ααστη ἀ6 ΝΙΘΟΙΊΔΟΠ 615. αἀἰβραϊαγοὺ 

ΒᾶΘΡ6. ΠΟ βθοαΐαβ 6586. ααῦ ΟΠΊΠΙΠΟ Ρϑα]ο δὰ ἴα 1116 

νἱὰ οὐ γταϊίομθ απδθβίυββθ, ΟὉ 14 αὰὰ ογαὺ πυτηδηϊθαῦθ τη] Πτι8 

δυΐο6. δχοθρίββοὺ Π γα. τηθῦμπι ΟὈ]αξαταγο τηΐπτιβ σταῦο ΔΠἾΠΙΟ 

ΟΥ̓ΘΥΥῚ ἀγουββοῦ. 

ΠΟ γϑῦοὸ αἀδίαποϊο χασμπὶ 181 1πΐθῚ ΥἹΥῸΒ. ΠῸῚ ΠαΌΘΔΙΗ 

4ῸἸ ραίγομπιιβ ΠοΟ. Ορτ5 ΥἹΠ5 ἀοοίβ Ομ θημ θοῦ, ρᾶποᾶ -- 

αὐ14 οηΐτη ἸΙοησὰ ρῥγαθίαθοπθ ρ]θυσσιααθ ᾿πα 18 ---- 1058 

Ργδθη αι ΠΘΟΘ5586. δυϊύ. 

Οοπὐπιιοβ. γοϊθραμη ΘΟΙη θη δ ]ο5 οἰβοοσο; αἀπασσιαῖιθ 1π- 

81] ΧΊββθη, Ρ]οσσσηατιθ δὰ ΝΙοοιηδοῆθα, Ἰθσοπᾶα δοοθάθυθ ἀκα] 

Πργογαπι Ασιβέο θοῦ ΡᾶΘΠ6 τἀθβ θϑϑθηῦ, πὸ ἰαπύμμη 

Ἰοοῖ5. ΟΟΥΤΡΟΪ5 ααϑηδθιτη ΡΟΒΒΘΙη ΒΌΘΟΘΌΣΤΟΓΘ, Πηρθαϊίοβ ΘΧρ]- 

ΟΕΥΘ [ἢ ΔΗΪΠΠΟ ογαῦ, 564 πὸ 605 απἱάρηη ρῥγϑθίθυτηϊ θυ αα] 

υἱἀθυθηθοῦ ρούϊαβ Δ]1ΟῈ] αΠΠ01165 ααδπ οϑβοηῦ. [) 61) 86. γθ1Ὸ 

τη ϑ]ι5 αἀποάαδηι Τ1Π1]1 ῬτοΟροβιθαμη 6556. ὙἱἹᾷθ θαι, αὖ οβύθπαθ- 

τοῦ ἀαδηδμ) θυ γαίομθ Ασϊβϑίοίθθβ ἴῃ ποθ αὐϊάθπι ΠΠὈΤῸ 

6. ὙΘΥΡῚ5 βθηὐθηθιαβ, 6 βθηῃΐθη 5 οαριΐα, 6 οαρΙθρα5 ὑοξαμῃ 

1Ππ4 ορὰβ αὐοὰ Ρ856 ῬΥΙΠθτη τηθηΐθ οοποδρογεῦ οἰβηχιββθί.--- 

Ηδθο ἰσιθαῦ απὰπι ΠΘΟΘΒΒΑΥΊδ, 6556. ΘΘΠΒΘΙΘΠΙ, {ΠΠ|60 Π6 ΠΟΗ- 

πΌ]1ὰ δοοϊάουϊηῦ, απᾶθ6 Θχουβαθοηθτη ἀθροβοδηῦ, αποπίδιη ἃὉ 

τιϑὰὰ Ἰηΐον ΥἹῸῸΒ ῬΒΙΠΟΙΟΟῸΒ τϑοθρύο ᾿“πΟΏμ1}1}} τϑοθάπηύ. ἘΠ 

ῬΥπηστι αὐϊάθπι αποα Θουατη ααἱ γ6] ἀπ τι15. γὙ6] Υθοθη ]οΥ]- 

θὰ5 -ὑθιηρουθυβ Ασϊβύοὐθ!! τηὐουργθίαπαο οροταπὶ ἀθάοχτπί 



γ ΡΕΑΚΡΑΤΊΟ. 

ΤΆΤΟ ὑδηΐαμι ΡῸΓ ΠῸΒ. ΘΟΠΙ ΘΗ. 105 ΒΘ] Οπθῖη ἴθοὶ. Βγου!- 
ἰεΐ ποὺ ἀθαϊ, οὐ ἴῃ δπι ΔΙΉΡ]Ὸ ΠὈΤῸ αὐδη ΠἸΔΧΙΠ]6. Θ0ῃ- 

Βα] πάτιπι οὐαῦ, ἸΟΩ͂ΒΙ ΘΗ1Πὶ ὙΘΙΠ δβϑὺ, απο αὐαηὺ, Ρἱθύα δ 
ουσῶ ῬΥΙΠΟΙΡΟΒ. ἀοοἰ 86. 6588, αὖ δα 605 Τοϑριοιαῦαι, οἰοῖο 
μαΐο Θαπη οογύθ ραυιμ Βα ἸΒίμοουΘ ΟΘη860 ααὶ μἷο {16 ΥἱΓΌ μη 
ααθηάδηη ΟἸαΥαΠ 881] ΠΟΠΟΥΒ οδιϑὰ ΠοΙηΙπθὺ. Απη αα]6- 

ασδη ΠΠ]ΘΟῚΒ ΠΠΡΙ]η, ααδη ΔΡΡΘΙΪαγΘ ῥοὐββιση θη 608 α] 
ἐθοῦτη [δοϊαηῦ, ΠΘρΊσΟσΘ [ουύθ Θοβάθπὶ 851 οομπίσα ἐθ οθηβιιθ- 
ταῦ δὰ βοηἰθηὐίδηι 8116 ὰ]π8 ἰαπαπδιι [ἀ]βαπὶ ποίδγθ, ἢϊδὶ 

οὐ γ6 118 οὖ ροββὶβ ταὐϊοπθιη, αυὰ ἀποίπβ ἴω βθηβουϊῦ, δα 

ῬΓΟΌΘ. Θχρ]]οᾶγθ δὰῦ ΒΙρηἤοαγο Βα] θη Ἦτο γ61Ὸ 581 ρῖο- 

ΟΘΒΒΘΙΒ, πὶ 08}1 ΠΡΤῸ απδ]θ πηι Αὐϊβίοὐθθβ οοηβουρϑιῦ [πἴου- 
Ῥγθύαμαο αβύσμη ποᾶάτπι ἸΟμρΘ ΘΟΥΘΑΙΘΥΪ8. 

Ῥοίο ρίαν ἃ0 ὑποσποαὰθ αἱ ΠῸΒ ΘΟΙηπηθη δ ]ο5 ἰθούα- 

τὰ δδὺ, αὖ τϊπὶ αυϊάθπι ὁχ 18 ααδ8 ᾿ηγϑηθασιιβ οϑὺ δ} 

Ῥᾶγῦνᾶπι ραγύθιῃ δαβουιθαῦ ααδπι γο]πουύ. ΝΘαὰθ Θη1ΠῚ αἴ00 
ΒΙπρϊα, ααδΘα 6. ἃ 16 ὈΥΠΠΟ Υορουία 6586, ΠΘαῸΘ ΔΟΎΘΙΒΟΥ 5] 

Ἰαθθαῦ 7πάϊοαγθ, οοησοδύα ππὸ οὗ ἃ0 ὑπὸ θαϊύαῳ 6886 απδθ ἃ 
π1}}018. ᾿ηγθηΐα οὖ οχοοσιαύω 5: ηὖ. 

Θαρογοϑὺ δἰϊὰα, αποὰ αὐϊάθπι τ1}1 τϑοῖθ ἔαούμηι νυἹάἀθύαν: 

ααδιη 8 πὶ ἃ}118 Τουύαβϑθ θη ΟἸΒΡΙΙΟΘ 10. ῬαΒΒῚη. ΘΠ] ἴῃ 

ΘΧΡΙΠΘΔΠ 15. βοηύθηθβ Αὐβύοίθοἷβ 60 ῬΥΟΡΎΘΒΒαΒ. βῦτη, αὖ 

πο ἰαηύαμη ααἱὰ 1116 ἀἸχουιὺ οβύθη ἀθυῖτη, 564 οὐϊδπι απ] π6π 
γἱ ον. ὙΙάοΙΙοοὺ δὉ ἰρ80 1110 ΒΌΠΙΠΙΟ ΤηΔΡΊΒΕῸ Ποὺ ἀϊα]οὶ, 
ασδηα]οὺ γϑὴϊ δἱ ὑδηύιπι ΘΟρ ἴα 6888, (ὍἹ ροΙ Θροσῦ απ 

ἴῃ ΠΠὰ 510 τὸ δἰδοποιόν; πὸ νἱάθο ααοιηοάο ἰὰ ααοά 8]1- 

ΟὈ] 5. Υ6] ΥἹΙῚ γ68] ῬΡΟΡῸΪ δθὑδυινθ ῬΓΟΡΥΙΌΠΙ 810 88 15. 1π06]- 
ἸΟῚ ροββὶῦ πἰϑὶ οὖ ὑθυιηῖηὶ (αὖ τὰ ἀἸοδ.) τϑούθ ἀἸβοθυπδηΐαν, 
αἰύτὰ 05 οοριθαπαο γ6] βθηῃθ πο ΠΟ δ᾽ πηῦ ῬΓΟΡΎΘΒδι. [ἢ 

18. ΥΒΙῸ οὐμιοῶ δὰ πᾶθο 60 πιϑ]οῦ ἀΠΙσοηύα ἀμ] θθπάα 6586 
νἱἀοθαΐα, ἀπομΙδπι 1π 1118 ἸΏ ΡΥΊΠΙ5. γα θ.}15. οὐ ΠΟΙ ΠΡ 5 

8 0116. Πὰν. Οὐ] ΘΗ1η1, αὖ ΘΧΘΙΏΡ]Ο υὖδι, ὩΡΘΥ 5. ἀαδ 1 

αυϊᾷ 50 χαλόνὺ Νβο ἐδῃθη ταϊπὰβ τη] ἀοοίτπᾶ θὲ 

ΔΙ ]ὼ τουαπὶ Πα ΔΠ]α 6. ὉΠ βοϊθηὐὃἂ ΟΡῸ5. οϑὺ αὖ βοϊαθαγ, 
αὐ γν6] αγαθοὺβ αὐἱάδπι γ6] αταθοὶ ἃπῦ ἴῃ ΠΌΤ ΘΟΠΟΘρΘ- 
ταῦ δαὺ ἠαπαθδηη αἰ γΘυβα πη ΒΘρΟΒαθυ αὐ ααὰπι ἀϊοοτοηὺ καλόν. 

Ιῃη γϑθὶβ Αὐϊδυούθ! ο]8. ΒΟΥ 6 Π 415. 1 ἃ ΥΘΟΘΠΒΙΟΠ6 [θ6]ς- 
Κουϊαηᾶ Ῥγοΐθοθαβ βὰπι αὖ ἀπδθοσπαιιθ δῦ πηαϑαγουῖπι ἴπ 118 



ΡΕΑΒΕΑΤΊΟ. ὙΠ 

δῦ τππίαπα 6586. οθηβθαῖη ΕΠ σθηίου δαἀποίαγθσιηι. ΕἸ ΘΗ ΠῚ 

αασπὶ ὈΘΠ6. 5018), 6550 πΐοῦ ΥΥ. [)}1}). αὶ ΒΘΚΚΘΥΙ ΟΡΘΥΆΤῚ 

Ρᾶθμθ οοῃίθιπηπδηῦ, Θαστάθιη ἰαηξαμη ἀθδασα αὖ Δαἀβθη τη τὖ 

ῬΘυβαδβαμη- Βα θΘατη, ΗἶδῚ ἰοσῦθ Ρ]ᾶπθ πονὰ οὖ τῃϑ]]οσα ΒΌ 516 1α 

ογέῖοα ἔπουϊηὺ γϑρουΐα, Υἱχ ὑπαῦσδπι ὑθχύαπι ΝΊΘΟΙΠΔΟΠΘΟΙΙΠῚ 

οἰἴθβοίαπι 11Ἱ, ααἰ απο ΒΘΚΙΚΟΥῚ ἰοχίαὶ ρῥγαθϑίθὺ απδηΐο Βοκ- 

Κουίαητιβ δὶ δηύθοθ! ! ῦ τη αἀὸ οΟμἤοΙΘ πο δὲ τηὐουργθίαπαο παπᾶ 

τὰ ταπ]δατη ἀηΐθ 1 ππὶ Ζ6}}1π8, ὙἹΣ 58π0 πθὸ Θοαϊοαπι ΘΟρΡΉΪ- 

ἀοπθ. πθὸ δουμηιθ αθδυϊαΐιβ, ἰθιριθ οὖ Ὁρϑυύδμη ΘΟΗΒαΙΗ516. 

Ουδθ ααὰπῃ αἴοο, ρῥγοΐθοίο παυὰ ποοδξιγβ 5ιιπὶ Οὐ] 

Ροβὲ Βεδκκουύσση. ρϑυιητξα, τ Πα πδ 6558 απᾶ8 οχ δποίογζαϊθ 

πρτούαη ΜΩ., ἀστημηοάο (6 115 βαύβ οοπβίθὺ, συϑούϊιβ οὐ ροβ- 

5ηῦ οὐ ἀθθθαμὺ οομῆορὶ. δα να]46 ἀμπθιῦο, πὰπὶ ὁχ ἀρραγϑίιι 

ΟΥ̓6Ο αἱ ἱπηρυῖμη5. ΡῈῚ ΒΘΚΚοσιπὶ ΡᾺΘ]ΟΙ 7118 ἑαοΐαβ οϑὲ 

ΤῈ5 δά Ῥγόβρούπμι δυθηὔαμ ρογάποὶ ροβϑιὺ. ποά αὐ οτθαϊ- 

ὈΠῸ 516, ραῦοα 46 ἴδο τ, Π0η ποῦὰ Ὁ] 46ΠηῚ 5664 Π]ΘΗ 06 

οὐϊατα πὰπὸ ἀἰσπδ, 5. 0]1Ο] 81. 

Νοΐαπι οδὺ Βοκκθυαμη ργαθίθι πΟΠΠ.]1]05 Ιοοοβ, δα 4005 

5116 τηᾶρηο ἱγαοῦα Ρ]Όγ 5. οοάϊοο5 ΔΒ υϊ (1116 "19. 1118 ἃ 

825. 1124}21.29. 1110 ἃ 13), Ξ6χ ΠΌΤΙΒ τηϑηὰ ΒΟΥ Ρ 8. ἈΒΌΠῚ 

6586. ϑ'ϑᾷ “οχ [ὶβ ἄποβ (Η" οὐ Ν᾽) ἴξαὰ ἰαπέαπι οοιηραγανῖς 
αὖ 5101 βο Ποὺ ἀπὸ τποάο 46 τ οοπβίαγθῦ, ποὸη ἴΐα αὖ 2Π1Π| 

1ρ51 Ἰπάϊοαγθ ροββϑηύ:" 1 απο οὁχ πδὸ ἐαθυ]ὰ ρϑυβριοϊθίῃγ. 

Εποίαϊαῦ ΘΗΪΤΗ: 

: ΗΣ" “Ὁ ΝΡ 

ἴῃ Νῖο. 4 Β8606.... «Ὁ. Βθρύ165 1ῃ ρυϊπηᾷ ραᾳρτηᾶ, ἀπο- 
ἄθοῖθβ ἴῃ ἰοΐο ΠΡτῸ. 

ἴῃ Β ποθου ματι εε τς δ ρον 58.608 
ἴῃ Γ ΒΘΤΠ6᾽ {118 4. 99}... 1. (τ το τος ῬΘΙΒΆΘΡΘ. 
ἴῃ 2 Εδδηδι. τὸν τς ἴῃ Ῥυΐοσθ ραγίθ πυβαπδμι, [ἢ 

ἴη Εἰ ἴῃ ΘΔρρ. 1---4 5815 586ρθ, 
ἀδῖπ 561}186] (1192 ἃ 39) 

ἴῃ Ζ Βυϑαῦδπι. .... 
ῖη Η ι παΒαΌΒΔΤΙη -.... 
ἴῃ ΘΙ 56 π16] (1165 « 20).. 
ἴπ Καὶ τηθαϊο ἴῃ Πἰῦτο (111 ἃ 54 

-11 1 1480] 5ᾶθρθ; ἴῃ 
ΤΘΠΙα 15 ΘΔΡΡ. παδα τη. 

αἰΐογα αὐδαγαρΊθ8. 
ἴῃ ΘΔΡΡ. 1---4 ἀποάθοῖθβ, ἀθίῃ 

ΠΌΠΟ ΘΠ. 
ἈΥΣ ἘΣ ΜΟΙ Ἢ Ὀ15. 
Ἀν ἄθοῖθβ. 
ον ν ὙἹΟῖ65. ἀαϊ Πα 168. 
ΠΟΥΪ65 (ἀθοϑὺ δπΐθηι ἴῃ ΝΡ 

11144.1.- --Τ1τὺἧ ν24.). 

Ουϊά Ἰριξαῦ πὸ5. ἦ(6 1]., ἔδπι ρᾶγοθ δοιηρδγαῖ5, Ππ4Ποαγ6 ρο- 



ΥΠΙ ΡΒΑΒΕΒΑΤΊΟ. 

ὑπουϊτη5Ὁ --- 81 αποα ἴῃ “4 αυἱάριι οὐ δὶ ΟὈβθυγαύαγ, .}16- 

Τασπα 6 80 αὐτοααθ θαᾶθμι ΘΧὨΙΘΙΊ. 
Ἡμοβίαπῦ «ααύθπον 11. ΒοΚΚουαη!. Τηΐο απο8 οΟα161] ΚΡ, 

40 οογΐθ ΠΊΘΙ]ΟΥΘΙ ΠΟ ΠΟΥΙΠ.15, Ρ] ΡΠ δ μἀπ 6586 
γίἀθύαγ. [απ οοτηπιοᾶθ δ ἀβατη ΠΘΥῚ ΘΘηβθρδπηὶ αὖ ἰθοὐϊο- 

Ἴ65. 6]15 ΠΟ τϑοθρίαβ ὑπ ῬΥΟΡΥΙΔΒ ὑΠΔ ΘΟΠΙΠΠΠ65. ΘἸΠῚ 
8115. Πρτβ ΜΩ. Βα ΒΟΥ ΘΥΘ τ. ἸΠαΙΟΔΙΘΙη.6. 51 αὐ 1ῃ 1080 
ἰοχύα υἱάθυθίαν ἀπ ΚΡ ὑθβυ πη 10. σοτητηθηδεαύιπ)ι 6886. Τα 
ΘΠ ὍὯΠῸ απ881 ορύπθα ΟΟΌ]ΟΥ ΠῚ ΘΟΠΒΡΙ ΘΠ] 6886. ρα 81}, 

οὐ αὐἃ αϊο ΘΟΟΊΟΙ ἀΘὈογθίασ οὐ αὐ14 1η46 θη θη δ ] ΟΠ ΠΤ 
ΒΡΘΥΔΙῚ ροβϑοὺ. πῶ 1ῃ τ ϑαυάθη βαϑάθαιη πῷ ὨΪΠηΪα 5Ρ6- 
γϑηύαγ. [ἃ 6η]η| οϑυῦθ 1ηθι ἃ]1ὼ ῬΤΟΡΔΥῚ ρούθϑὺ, ΠΟΥ ΟρΪ- 

ταπι πο ἀθαθ8}1 γϑδομθ ἴπ ΟΠ πΙθῈ15. ΝΙΘΟΙΠ ΒΟ ΠΘΟΥ τη. Ρ81΄- 
ἀρὰ. οομηραγαῦαμι 6586, 1ἢ ΙΒάθηη γϑῦτβ (γϑ]αῦὺ ἴῃ ἀϑὰ ραχ- 

Θα]αγατα οὖ αὐύϊοα]1) ααἱθυδάδπι ἴῃ ΠΠΌΥῚ5. ΤΠΒΙ ΟῚ ουϊάδην Ὀ͵6- 
γιύαϊ! ἴαγθύθ, ἴῃ 8118 βθοῦθ. θα 7010 15 ἰ8]1 γ6 ἸΟΠΡῚΙΒ 
6586. ἴὕπυμι 1ἃ δἀάδιη, ργϑϑίου ΚΡ πη ἀυῦϊο δα ᾿ργαπι 1,}, 
αἼἼΡΡῈ ἴῃ 4ὰὸ τηὰ]ϊίῳ Ὀθη6 οὖ αὐδϑὶ 6χ αἰϊῶ δαοϊογιθαϊα ἰγὰ- 

αἰύα 51ηὖ, πιαχὶ 16. ΔΗ. πὶ αὐθθημ θη ἀπ] 6886. 

Νογᾶ Ἰριδαγ απδθβύϊομθ 15. ἀθ γθῦιθ ΟρΒ 6588 νἱἀθὑαχ, 
Π66 χϑοίθ. 86 ὑπο -αὐΔ 01 ρούθυτὺ ΠΪΒῚ 1]. τηᾶπθι ΒουΙρυϊΒ ἄβητο - 

οὐ δοοαχγαύβ οοΙηραγαῦ5. Οὐδρυορίου. πλα]δ5 ἸοοῖΒ Βοῖτκο- 
τάμα, 4886. ῬΓΟΘΔΌΙΙΘΥ ΤΠΟΥΘΥΪ ρΡούθγϑηῦ, 51 βϑηθθηὐαθ ΠΟ 

γἱΔογθηξαν Ἰαθϑᾶθ 6586, ἐδῃρ 6 ΠΟΙ Ϊ, Υ6ΠῚ ᾿ΠΟΟΪΠΊΘΙΙ 115. Τὸ- 
Ἰϊοθασιιβ 41 Ρ]ΘΠΙοσΘ ΠΡΥόσυπι πού Τηδύγιιοὐ! ἐουθηΐ. 

Νϑο ἀοὑχιπιθηύθμη Ποὺ ΤῸ ΘὙΎΔΥΪΙΒ. 6556, 5664] Π]ΟΥΔΠῚ Ρο- 

ὑϊὰ5 ραΐο. πᾶθ θη Τηϑ]ογα, ἴῃ ΕΠ Π1ΟΙ5 Ἰηὐθυροϊαΐα οοΥ- 
ταρία οοπίαγαύα, ΥὙἱάθηηβ, 60 ἐθιηροῦθ [ἴῃ Ρ6]05 πυαύαθα 6586 
βαύβ οοπβίαῦ, οὐ]. Π6. νϑϑυρια αὐ]άθηη ὕππη οομβρίοαδ, ἔπο- 
ταηῦ, αασμη ΠΙΌΥΔΙῚ οὖ Τηὐουρυθύθθ σϑύθιθϑ θὰ βου θοσθηῦ απ0- 

ΤΠ ΤΠΘΙΠΟΙ δ ΠΟΘ ῬΘΥΥΘΗΙΪύ. Νφὸ τηϊηὰβ οογύατῃ υἱάθίαν, 

51 ΟῚ 510 ἀθβρθγδηάπτη ἴΌγΘ αὖ ΔΙ]. δ πο. τη 6 118 Ρουβρ οἱἃ- 

[γ ααδ6 αποπάδιη Ατὐϊβύοίθθβ ΕἸ πΙοα οὐ ἀσδ]1ἃ ΘΟΠΒΟΥ ρου, 
Ρ᾽ασηα οὐ Ἰοπρθ τηδ]ογα, Δ ἸΏΘΘΠΙΟ οὖ δου] η6. ͵ 8π| 6χ- 
βρϑοίαπδα, θββὸ ααᾶπι ἃ Ορ6 Πἰργόσαπι ΜΆ. 

ΘΟΥθοθαμ ΝΟΙΐΒ δορύθυ, δηηὶ 1817. 

α. Βα ϑάπο}. 
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ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ 

ΕἘΤΉΙΟΑ ΝΙΟΟΜΑΟΘΗΒΑ. 

Νιο. 4--Τ' 8. 

Α 1--12. 

1 Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέϑοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ το94 «τ 
προαίρεσις, ἀγαϑοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ. διὸ καλῶς ἀπεφή- 

1. δὲ] 51. ΚΡΙ,», οοὐῦ. δὲ καὶ. 

Θυδ6 ἴῃ ρυΐπηιο Ῥυοοθηο γοϊαθυῦ ΘΧΡΟΠΘΥΘ, οῷ Αὐϊβύονθιθϑ 1056 
αἰβουέθ ϑηππηθγαγίῦ, ααπη βου ροσοῦ 10θὅδ 11 5. καὶ περὶ μὲν ἀκροατοῦ, 
καὶ πῶς ἀποδεκτέον, καὶ τί προτιϑέμεϑα, πεφροιμιάσϑω τοσαῦτα; ἰΐδ 
ἰαηάθα αὖ αποᾶ ΔΌΒοϊαὐδ, Ἰατὰ αἰβρυι αύομθ Ῥγοχίτηυθτη θϑϑοῦ Ῥυΐη0 ἸΟ0Ὸ 
ΘοΙητηθιποταυθῦ, αποᾶ ἴῃ Ῥγοροβιῦο Ῥυϊσαθση ἔπουαῦ αἰζτηο 1000. 

Ν6 ἰριθαν 8ΔῸ ᾿ρβῖιβ Ὑϑυ18. ὕθιηθυθ διθβοθάδιημβ, απϑϑϑύϊομθηη ἃ Ὁ 
Ἰηϊθϊο Ῥυϑθυαίββαιη ἀϊθθιητιβ 6586 τέ προτιϑέμεϑα -- ἀΘ αὐ ἀρΊυΥ 

1--Ὁὃ 10. φιίαε βιιηέ υαγία δὲ ηινοϊίριἑοῖα τέλη 8εὶ. ἀγαϑά, Ποριΐ- 
γῆν 8δἰμαϊο ἄνηι υοἱ ασιρὲ υοἱ αγϊ οὐάαηι δὲ βοϊθηξίας ορογαηι ἀαηΐ 
φτοροβίζα, οαὶ οηιηῖα ἐξα ἐηΐον 86. σοηυγοία βιέ, ἡ ἐοηααμέ αὐ εὐγυυήη 
φιιοάδαηι, χιιοα βιμρηνμηη 8ἰΐ, ὃ δι᾽ αὑτὸ βουλόμεϑα, τἀγαϑόν, τὸ ἄριστον 
(--- 1094 4.29). γιαοηάνηη ἐρίξιη", πος φιϊά 81} (τὰ ογηΐηι βοῖγὲ ἐαοϊξ αὖ 
υἱέαηι γϑοίο ἐηδεϊξμοηἀαηλ), εὐ ἀὐαα ργοσιγοίιν" (--- 1094 ἃ. 26). «“αηὶ ὑθ7Ὸ 
ηνανυὶ[οβέιν, οϑὲ, τναηὶ πολιτικὴν δὲ }ιεεὔογα χαθ οηυμῖηο αἰβοονᾶα βἰηὲ δὲ 
ἔγη τὐϑυη, βιθιθηη, οογυογέογθ φάθ ορογἃ τοϊηιαγιίν πρακτικῶν ἐπιστημῶν 
φγαεδέθγμξνν" δὲ ρυαδβουθουο τὐηυογβιηι υἱυοηαὴ ηιοάιηη. μᾶς ραϊοί, τἀν- 
ϑρώπινον ἀγαθὸν ὅδ χιιο φιαργαίιν" 6886 ΤΩ, φιιοᾶ “ἡ πολιτικὴ ργοροβίξιηη 
μαδοαὶ (1094 ἃ. 26--Ὁ 7). [1710.. ἑαϊὲ οηΐηι γ6 ἐέω ἑαρηένην αἰ ογοηέϊα παϑβοί- 
ἐμ, ἰὐγύυ αὐ δἰησιϊογηι Ποηυϊμίην υἱέξαηι 8ρθοίοβ ὧὐὸ αὐ γοηιριδίσαηι 
ἐοέαδυε μαΐΐοηεβ, μὐ ἴθ. 1110 8ὲ ργασδίαγμεϊιβ οὐ ἠναρὶβ αἰυύμιηι (1094 
Ρ 1--Ὁ 10).ὄ : 

ΘΙ ΟΥ γίαπι 510] ραταῦ Αὐἱδυονθθβ 1282 Ὀ14--16 ἐπεὶ δ᾽ ἐν πάσαις 
μὲν ταῖς ἐπιστήμαις καὶ τέχναις ἀγαϑὸν τὸ τέλος, μέγιστον δὲ καὶ μά- 
λιστα ἐν τῇ κυριωτάτῃ πασῶν, αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ πολιτικὴ δύναμις οἱ 
απ886 βοαπαηέαν, Νϑατθ Δ τῷ δυϊῦ, σοιραγαγθ ἰρϑάτη ῬοΟ]οοττιπι ἴη- 
ἰγοϊδατη. ὅ51ῃὰ Ἰἰθϑαΐ [8 διὰ δὰ γϑίθυσθ, αἀπδ ἴῃ Μαρηῖβ Μουδιῖραβ Βαϊο 
ΝΙΘΟΙΩΘΟΙΘουτη ἰοοῸ τηδιχίτηθ τοβρομᾶθηῦ (100 θῳ απδ88 1182 8. 39--"Ὁ 3 
Ὑ6] οὐΐδιη 1181 ἃ 34---26 Ἰορτιηΐαγ), δα ]65 αὐϑηύαχμῃ ᾿ηὐθυβιὺ ᾿ἱπέθυ γϑυρα 
τη ΡΒ. 588 αἸΒρΘηβθ δ 5 Ἰηΐθγαπθ Ἰοοα Ομ θυ 67τι85 ααἱ Δ]16η8, γϑβυρία 
ῬΥΘυη. 

τος Ἱ, 9, πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέϑοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προ- 
αίρεσις. υδθ πἴο ρϑ8}10 ῥ᾽ θηΐτβ ὑχῖα, ἀϊουηύτν (τέχνη, μέϑοδος, ὑθεύϊατη 

Ατῖβε. Ἑπ8ῖο. 1 

μι δ", 

7 1: ..., ἐλνα . 



2 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΗΙΟ. 

τ τοθά αϑψαντο τἀγαϑόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται. διαφορὰ δέ τις φαίνεται 4 τ 
αν “ ᾿Ὶ ᾿Ὶ ᾿ϑ ᾽ ὔ ᾿) Ἁ 2 - ζξα 

τῶν τελῶν" τὰ μὲν γάρ εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ δὲ παρ΄ αὑτὰς 

δ ἔργα τινά, ὧν δ᾽ εἰσὶ τέλη τινὰ παρὰ τὰς πράξεις, ἐν τού- 
τοις βελτίω πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν τὰ ἔργα. πολλῶν δὲ 

4. παρ᾽ αὐτὰς] οοτν. ΚΡ παρὰ ταῦτας. 

πρᾶξίς τε καὶ προαΐέρεσις), θοῷ ἀναλαβὼν 109 ἃ. 14 'ρ5β8 ἴῃ ἄπο οοπέγαχιῦ 
πᾶσα γνῶσις καὶ προαίρεσις; τυγϑὰ8 ἐπανελθὼν 1097 ἃ 10 πρᾶξιν καὶ 
τέχνην αἀϊοῖϊ, Θυ ἴῃ τ αποιηοᾶο γτοοῦΐθ ρούαθυϊθ ἢθυὺὶ αὖ τιοᾶο 5018 
πρᾶξις ν6] 5018 προαέρεσις ΘΟΙΙ ΘΙ] ΟΥ̓ Θἔαγ, τη 0 αὐγϑυηααθ ΘΟ] ΠΡΘΥΘ 
βαύτι8 νἱἀθγθύαν, 14. Ῥϑυβρίσασχη ουὶῦ 118. απἱ ἀοοίυϊ δα ἰδυύίο φγϑθοῖρηθ 
Εργτοὸ ΝΙοοσαδομθούυση ῥτοροβίθαια Ἰηθ]]θχθυϊηῦ. Οποᾷ σοῖο ρυϑδίθυ 
τέχνην οὐϊδιη μέϑοδον αἰχίῦύ, 6 Ῥχορυίῶ Βυ7ὰβ Ἰοοὶ παύαγτὰ ἰαοίατα 6586 
ἀφπηομβίσανὶ ροὐθϑῦ, ὕβιθαίο, ϑηΐτα οϑῦ νοχ ἰδία μέϑοδος ἀριιἃὰ Αὐἱδύοίθ- 
1θπὰ αθϊουπαπθ δ]αποα ἀϊβραθαμαϊ σθητι5 γν 6] αϊαθπατη βοϊθπίϊαθ ραγίθιῃ 
βιὰ νᾶ οὖ γαϊίομθ ᾿ἱπϑυϊαθαγη βρη Ποαθασιιβ θϑῦ, αὖ ἡ περὶ φύσεως με- 
ϑοδος (044 Ὁ 16) εὺ ,Ἀϑἱαξιτιο  Ποπή θα“, ἡ μέϑοδος αὕτη (4410 Ὁ 8) ἴῃ 
Ῥοδύϊοα ἰρβαπι ἱπαϊοθὺ ροδύϊοατη. Ἰύααπθ ααπιπὶ ἢ, 1. οὗ ρυϊμαὶ ταὐγοϊσαϑ 
πϑῦαγο οὐ ᾿ἰὐθυαΐο, γὸχσ πᾶσα δὰ Θὰ γουθοσαπι βθηϑαχση ἸΘρθηὐ 1) 
φηΐτηο5 δἀάποεῦ, ααἱ οὐ 6Χ ἀϑὰ 88 ϊβ ποία οὖ τηδχίτηθ ρ'ϑπθγα 8 εἷῦ, 
μέϑοδος Ἰαχία τέχνην φῬοβὶδαι ποι ἰδῶ τηυ]θαμι αροϑὺ ἃὉ 6ὸ αυοᾷ 109 ἃ 14 
γνῶσις ἀϊοϊζαγ, Θυοάδὶ ἴῃ τηθηΐθιη γθηθυϊῦ, αὖ τηυϊίαθ βᾶπθ μεθόδους 
ὨΪΏ1] δἰϊααὰ ργοροβίϊατη μαῦθγθ ἀγαϑὸν αὔτ ἴρβῶτη γϑυϊψαίθιη (δ 
τῆς ϑεωρητικῆς διανοίας τὸ εὖ καὶ κακῶς τάληϑές ἐστι καὶ ψεῦδος 1189 
ὃ 217), οὗ αὐδοβίνθυῖβ απομηοο ᾿ρβὼ γϑυϊίαϑ ρούαθεϊῦ ἱπ πυμη θυ τη ΘΟΥΆΙΙ 
αὐδ81 ἀθύγιϊ ατιδθ ἴῃ σἱΐω Βοχηϊηθτη γαν6 ἀρρούαπίαν οὐ δὰ τἀνϑρώ- 
πινον ἀγαϑὸν τοξουτπίατ : δα δὰ δμϊτηαμη αὐξθηᾶαβ αὐδθ τπὸχ 1094 ἃ 28 
5α. βουρύω βαπῦ. Ῥτγοάογωῦ δαΐθμι αϊβρυ αύϊομβ ΘΟΠΒ1110, ῥυΐπιο 1ηἰ 010 
ΠΟΙΏΪΠΘΥΘ Θὐϊδηη βοϊθηἑϊα8, ααπῃὰ Ορυ8 14, δᾷ αὐποᾷ ἀρρυθαϊζαν Ρ811ο- 
ΒΟΡΒαΒ, οὖ ᾿ρβᾶπι πὶ 60 ἐούατη γϑυβαγθῦαν αὖ μέϑοδος αυδοάδιῃ πολιτική 

τὶς οὖσα (1094 Ὁ 11) ργοροποιοίαγτ. ΠΌΡΙΘΧ θηΐπὶ οϑὺ αποᾷ τιποὸ βθηΐθη- 
ὑϊδυαμι ΟΥ̓ ἀηθ. ΘοΙαρυ μθηατῦ Ῥγοοθιηΐαμη μοΟ ρυϊσηπμι: αἰύθυτιθι αὖ 46- 
τηοηβύγθυ 6586 ἴῃ συἱΐα Ὠυτηδηδ, ἀηττὰ α]ϊαποᾶ τὸ ἄριστον, αποᾶ ηϊδὶ 
οορπῖθαπ 510 βοϊθηΐία ρουΐθοία, θββθ πϑαιθαῦ; αἰΐθεσσα αὖ ἀοούγϊπδθ 6]18 
αὐδηὰ ἰγϑοίαθασιιβ δῦ ποΐαγα δὺ αὐδϑὶ αἀϊρηϊύαβ ἰηΐθυ σϑ]ϊα δ μεϑόδους 
οομπβέθῦ. ἱ 

8. τἀγαϑόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται. γ. ἱπυρυϊνοϊβ 1172. Ὁ 86 5. βοπέθηςία 
Θηΐμα ἰϑύδ ΘΟΙΩΙηΘιηοχθῦιν Ὠἷο ροίΐαβ αὐᾶπὶ βαριζαῦυν, πϑαὰθ ἰΐδι οτιπὶ 
18. απδ δηϊθοθάσπῦ οοπ]αποίω οϑὺ, αὖ αὐἱ 1Π1ὼ οοπορᾶδὺ οὐϊαια μᾶπο 
εὐττηαγο ἀθθθαῦ. Νὰ ρίαν ρϑυϊου]αθ διὸ πἰγαΐαμ ἐν] θαδ8. 

8 84. διαφορὰ δέ τις φαίνεται τῶν τελῶν οὐ. Αἰπυπαύ, αὖ Πὺ ὡρυᾶ 
, Αὐβύοίθιθιαμ, ορθβ. πᾶθ πῦπο ρῥϑαοῖβ ἰδηρὶῦ, ἰθμᾶπυῦ δά ἀϊβουΐπηθη 
αὐοᾶ οϑῦ Ῥγδϑοῖριαθ πύου τὸ ποιεῖν οὖ ἰηΐθι τὸ πράττειν, γ68] ἰπΐθι φρό- 
νησιν ἰηΐουαθθ τέχνην. Νοϊθθαῦ πόὸὸ δὰ Δ ἰηϊξϊο ρῥγϑθύθυϊυθ, ααθμ 
ἀοούν πα ἀθ ππΐγθιβο βίῳ αυἱ πρᾶξις, οὐ ποίησίς ἐστιν (1904 ἃ 17) 
Δα Ότα Ὀγαύθαγτιβ ϑϑβθῦ, αὐϑιηαυδιη οὖ ἱρβαμι πο ἔαρογοὺ αἰγθύβαηι πᾶμπο 
Πηΐθτῃ παύση δ ὰπο 5806 βϑηξθη ίδυτιη Ὡθχαμὰ Ὠ181] ἴΘΘΓΘ: πιο χ 
Θμΐτα δα διαφέρει δ᾽ οὐδὲν οὐ αὐδ βοαπαηύαν γ8 106. 11. 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Α 1. 8 

4 πράξεων οὐσῶν καὶ τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν πολλὰ γίνεται το94 «τ 
καὶ τὰ τέλη ἰατρικῆς μὲν γὰρ ὑγίεια, ναυπηγικῆς δὲ 
πλοῖον, στρατηγικῆς δὲ νίκη, οἰχονομικῆς δὲ πλοῦτος. ὅσαι 

δ᾽ εἰσὶ τῶν τοιούτων ὑπὸ μίαν τινὰ δύναμιν, καϑάπερ ὑπὸ 10 
τὴν ἱππικὴν χαλινοποιικὴ καὶ ὅσαι ἄλλαι τῶν ἱππικῶν 
ὀργάνων εἰσίν" αὕτη δὲ καὶ πᾶσα πολεμικὴ πρᾶξις ὑπὸ 
τὴν στρατηγικήν᾽ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἄλλαι ὑφ᾽ ἑἕτέ- 

ρας ἐν ἁπάσαις δὲ τὰ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν τέλη πάν- 
τῶν ἐστὶν αἱρετώτερα τῶν ὑπ᾽ αὐτά" τούτων γὰρ χάριν 1ὅ 
κἀκεῖνα διώκεται. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν τὰς ἐνεργείας αὐτὲς 
εἶναι τὰ τέλη τῶν πράξεων ἢ παρὰ ταύτας ἄλλο τι, καϑά- -.“ ς.. .. 

8. καὶ οχ. ΚΡΜΡΝΡΗΒρν. 11. χαλινοποιικὴ] ΒΕΚΚ. 6χ τηὸ ΠΡ ἡ χ.; 
χαλινοποιητικὴ 11. οτηπθθ ρτδθίον ΚΡ, 18. τὸν] ΚΌΜν κατὰ τὸν. 
1ὅ. ὑπ᾿ αὐτά 6 ΚΡ: οοἰὐ. ὑφ᾽ αὑτα. 

ἴ. πράξεων .. τεχνῶν .. ἐπιστημῶν. Παγδι5 πο ὑγίω βαπὺ αὖ γ8 1 
Εὖ ἄπο αὐἱάθηη πουηῖπα οαᾶθτῃ τϑρουπηξιν, ἴῃ Ἰἰοοπη τῶν μεϑόδων 
βαροθδβουπηῦ ἐπιστῆμαι; αὖ 7.16 αποάδη πα 6 6Ο]]Πρσαβ πούϊομθηι αὐγπβατιθ 
ὙΟΟΙΒ πο γαϊᾶθ αἰβουυθ, Μοᾶο πὸ δυϊο τοὶ ῃἰτηϊαση ὑγ] θπιᾶ8, αατιτ ἴῃ 
ἶρβο ἐπιστήμης Βυθδίαμτίνο ἱπ 115 απ Ῥυοχίτηθ βϑαπυπέμν ρτγορστῖα οὐ 
βυγϊούα γἱβ τηΐπυβ ΟὈβουναῦΐα 50. Ναυη ααδ8 γ8. 18 αἵ λεχϑεῖσαι ἐπιστή- 
μαι σορϑπέαγ, ποῖ ροββαπὺ ποὴ τγϑίθυυὶ οὐΐαπι δᾷ τὴν στρατηγικὴν, ἱπιὸ 
ἃ τὴν ἱππικὴν οὐ χαλινοποιικήν (γ5. 18 οὖ 11), αὐ ἐπιστήμην ἴπι ΗΪδοΘ 
ἤποβ οὐϊατη ππΐγουβαθ γνώσεως ΘΧΟΘΒΒΙ556 ΠΘΡΈΤΙ ΠῸῚ ῬοΒδΙύ. 

9. ὅσαι... 4.16 διώκεται. Ῥτοορα!ϊῦ 78πὶ ογαύίο ααο ἐοπᾶϊθ. ἘΠ δηΐπι 
Ῥοβίαπδιῃ ρταθοθᾶθπίθ βοηὐθηἰϊα αἀϊοὔῦπτη θϑῦ, πατθΥ] αὐϑδὶ ταύϊοηθ ἀθαπᾶ- 
᾿ὐαΐθηι 6586 ἰπΐθυ Ὀοηω ααδ ἀρροίαηδαν ᾿πίθσατθ αγίθβ δὺ βὑπαϊβ (ὅσαι 
δυνάμεις, οὐ Ὀτουῖον ἀΐοατη, τοσαῦτα τέλη): πῦπο ρϑυριθαν, θα μάθη 6586 
ἀθαυδ! αΐθμι 8ἱ δα ἀϊσηϊξαιβ στδαβ βρθοῦθβ (ὅσῳ κυριωτέρα ἡ δύναμις, 
τοσούτῳ κυριώτερον τὸ τέλος). Οπδ ἴῃ τ ΟὈΒουυϑ 8 ρουϊοάθτη σϑυρο- 
ΤΌΤΩ ΡΔΆ]1Ὸ ᾿τηρϑαϊίαμηι 6886; πὰ αποᾷ ἱποποδίαση οταὺ ὅσαι δ᾽ εἰσὶν 
ὑπὸ μίαν τινὰ δύναμιν, 14 οὐ φρούογσαὺῦ οὺ ἀβθθεραὶ ααοάδπι τηοᾶο δὰ 
ἤπθτα Ῥογάσποὶ τούτων τὰ τέλη διώκεται ἕνεκα τοῦ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς 

“τέλους. Αὐβίοὐθ!θ8 ὙΘ61Ὸ ἄσπα Ἀροδοβίῃ: ἱποὶριὺ ἐν ἁπάσαις, αὰὑῶ γοσθ΄ 
Ῥνδθίθυ τὰς ὑπὸ μίαν τινὰ δύναμιν οὔσας οἰΐατι ἰρβαβ 1185 δυνάμεις 
ὑφ᾽ ἅς εἰσι οοταρΙθούϊθαν, ποη βυγϊοῦθ β6 τϑῦυ! δα θὰβ απ γ8 9 γοοᾶ- 
υἱῦ ὅσας: ἀυσχπατιο δἀαϊ δὲ, ἴρβ6 βισιποανιῦ αὐδδὶ, 8586 δᾷ ἤπθῃι ρῥτὸ- 
Ῥοτᾶγο; δὲ διηΐμι οὐ β᾽τηῖ]65 ραγύϊουϊαθ ἴῃ ἰηϊτϊο ἃροᾶοβὶβ βαπὺ ρ]θυατηατθ 
6785. αἱ τηθιη Ὀσοσα πὶ ἱπύθυροβίθοσαση τα] ϊὑτιἀϊπθ, αὖ 1 ἀΐοατα, ἐβέϊσε- 
ἐὰ5 ἱπηρθῦα αὐοάδη ἔδυ δα Πηϊθπᾶδη Ρϑηοάυχη γϑυθουτη. [ἃ αὐοὰ 
ἢ, 1. 1Ἰᾶ6ο ποίαπαπτι δῦ, ααΐω βουϊρίου ἀρουΐθ ἴῃ Ποὺ Ῥυοοθιηΐο ΒΌΡΘΥ 
τηοάτιμη ἰρδὶ βοϊϊξατη αΠσθηΐου. γ8ὶ ροὐϊαβ θραιίον ἀϊβροθαϊδ οτηηΐα, 
᾿θούθ Ἰἰριθαν οοποΙθβ, ὃχ ΠΠ1π8 βᾶπθ πα ]οῖο ἰδ} 18 πὸ οἱ θσαπέϊαθ αὐἱάθπι 
ΟΥ̓ ΙΟΠ15 οὐ ἤοθυθ; ΠΟΙ 6586 ΘΥΡῸ, ἂν ἰηὐουρυθίθβ γαὶᾶθ οαποίθηθασ γ6] 
ἀαθιξοηῦ, 51 μϊὸ 1116 βθύτηο Ασϊβέοθ θὰ πὸπ ροββὶὺ ἱπέθ! Πσὶ απ8115 ὑτὰ- 

1 



4 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΙΟ, 

1094418 πτὲρ ἐπὶ τῶν λεχϑεισῶν ἐπιστημῶν. εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν 4: 
πρακτῶν ὃ δι’ αὑτὸ βουλόμεϑα, τἄλλα δὲ διὰ τοῦτο, καὶ μη 

90 πάντα δι᾿ ἕτερον αἱρούμεϑα (πρόεισι γὰρ οὕτω γ᾽ εἰς ἄπειρον, 
ὥστ᾽ εἶναι κενὴν καὶ ματαίαν τὴν ὄρεξιν), δῆλον ὡς τοῦτ᾽ ἂν 
εἴη τἀγαϑὸν, καὶ τὸ ἄριστον. ἄρ᾽ οὖν καὶ πρὸς τὸν βίον ἡ 
γνῶσις αὐτοῦ μεγάλην ἔχει δοπήν, καὶ καϑάπερ τοξόται 
σκοπὸν ἔχοντες, μᾶλλον ἂν τυγχάνοιμεν τοῦ δέοντος; εἰ δ᾽ 

οὅ οὕτω, πειρατέον τύπῳ γε περιλαβεῖν αὐτὸ τί ποτ᾽ ἐστὶ καὶ 
τίνος τῶν ἐπιστημῶν ἢ δυνάμεων. δόξειε δ᾽ ἂν τῆς κυριω- 
τάτης καὶ μάλιστα ἀρχιτεκτονικῆς. τοιαύτη δ᾽ ἡ πολιτικὴ 

φαίνεται. τίνας γὰρ εἶναι χρεῶν τῶν ἐπιστημῶν ἐν ταῖς πό- 

αἰξαβ θβῦ, ἢἶδὶ βὑστιοῦανδ, νυ θουπτη ἃ τϑούᾶ απδϑὶ ᾿ἰπρῶ ααὺ ἀδθῆρχα δα 
ΔΙΌΘΥΥΒΉΒ. ΔΡΏΟΒΟΔ ΕΓ, 

18--δὸ, εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν πρακτῶν ὃ δι᾽ αὑτὸ βουλόμεϑα οὐ. 
Ῥοβίαπαιῃ τυ] υϊυπαΐπμθηι θαυ ΤΘυτ, απιᾶθ ΟΠ ηἶπο ἀρρούππθαν, δαοίο- 
υἱδαΐθ τῶν ἀρχιτεχτονικῶν ἴπ Δ] πθτὴ ογαΐπθια τϑᾶθρὶ δ (ασδθ θηΐπι ἄλλων 
χάριν διώκεται γ8 1 ΟΠ 7δπι γθγθ ἀἰοὶ ροβϑαπῦ τέλη): πῦπο 60 ρῖῸ- 
βυθάϊδαν αὖ ἀπὰπὶ αποαᾶάδχῃ οοπβυαδῦ οαἱ οοἔθσω οχτηπίῶ βυθ]θοῦω βἰηί. 
Θυῶ ἴπ γτ6 ἀπὰπὶ ργογοοθὺ δα βυᾶμπι 1ΠΘτὰ Ἰορθηὰ νϑὑθηύθι οορίίαηο 
τιϑαῦδηη ἀθο]πατο ἴῃ νίδιη ἣ πρόεισιν εἰς ἄπειρον, 1ᾷ βῶπηθ οῆθοϊδ, αὖ 
δρρδυθαὺ θυγαῦαυοϑ 6556 ααἱ βἐδύπθυθ γϑὶϊηῦ οτηπῖα ἰὼ οοταραγαύα, 6886 
ταὐὖ ΒΘΙΊΡΘΥ Πα Ῥυορύθυ αἸϊπα ἀρροίαθαν, ν6] 6δοὸβ αἱ γϑηὶ ἰδ, αἰττηϑηῦ, 
αὖ Ὡ1}1] Ὁ αὐοά ᾿ρϑαμ ΘΓ 88 810 ἀρρϑίθπάμι, ΑἸθθσϑη Ὑ6ΥῸ ΟΡ᾿ΠΙΟΠΘΠΊ, 
αὑδθ 586 1Π1ὰὺῸ γϑυύαῦ, αὖ 6886 αὐἱάθηῃ ἰα]ϊα ἀϊοαῦ, ποπ ἀπατῃ ἰδηηθῃ ΠΠπᾷ, 
5604. γίαυτα, ἢ. 1. οϑγύθ ρωμπ πϑρ]οχὶῦ, Υ. 1097 ἃ 38: εἰ δὲ πλείω, ταῦτα. 

ῶῦ. τύπῳ γε περιλαβεῖν αὐτὸ τί ποτ᾽ ἐστὶ καὶ τίνος τῶν ἐπιστημῶν 
ἢ δυνάμεων. Οποᾶ ἴῃ ᾿ἴἶδοθ βθοισμᾶο 1οθ0 φγορομίθαν (καὶ τίνος ἐστὶν), 
14 ἴῃ 115 αὑ88 βθαππηὐον ρυῖπ8. Ὑ6] 80] πτὴ ΘΧρ]]οα τα ; ἤδη απ86. Ὁ. 
Ἰορυπῦαν τὸ τῆς πολιτικῆς τέλος εἴη ἂν τἀνϑρώπινον ἀγαϑόν απ86- 
Βϊομθια 1Π|8 πὶ τέ ποτ᾽ ἐστὶν που τηϑρὶΒ βοϊσγυαηῦ, αὐϑηὶ απᾶθ6 δαῖτ ἃπίθ 
οομβίαραμηῦ γνβ 22 τἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον. Λα ἴρβῶτα γϑηὶ βθαπθηΐὶ 
ἀθυησση οδριΐθ ϑοοραϊῦ αἰδρυίΐαν!ο (1096 ἃ 16 54.), αὐδῖὰὴ γϑοΐθ αἰ χϑυῖβ 
Βΐο ῥυΐταο ἱπαϊοαύαμι 6858; οὐ δα ϑυῖβ, Ἰοαπθηαὶ ρθη τύπῳ περιλαβεῖν 
αποᾶ τὐΐηπ αὐϑᾶτοὺ δα εἰύθυη. ,,τένος τῶν ἐπιστημῶν“ ἰᾷθδο νἱά θη] 
αἰθούσῃ θβ8θ, αὐἱῶ ἴῃ βθουπμᾶδ, μυ7π8 οαρ1 15 ρᾶγύθ (1πᾶ86 8. γβ Ὁ 11) ποὺ 
Ἰρβϑτα ἀθιχοηβίγοθατιβ ογαῦ βαϊποϊθηύθηῃ οὖ ἀοηθδγη 6586 ἀΟΟΘ Πα] τ] ΟΠ Θ.} 
81 ἴῃ δὐμίοῖβ ππϑαῦδθαιθ τύπῳ ἀϊοδηΐτιν. 

28. τίνας γὰρ εἶναι χρεὼν --- Ὁ ὕ καὶ τίνων ἀπέχεσθαι. Τυϊραγεα 
βΒαηῦ αἀὐδ μἰ6 ῬΘη65 Ρο]ὑϊοαπι 6580 ἀἰοαπύαν, αὖ γα, δγαπῦ Ῥυΐμπιο 1110 
απδθ ομηπΐπο ἀϊοθ αμην ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι (γ5 1 54.). ἴπ Θχρ]!- 
οδμᾶο βίησαϊο, γουρῶ αἸΠ]ρθηῦου ΟὈβούνα; Π1811] οαΐτ ἴῃ ὑαπίω Ὀγδυαΐθ 
αἸούαγυβ δυγαὺ βουϊρύου, 81 ἴῃ δ! τ αὐἰδασδτη αἀᾶδοῦθαῦ αποᾶ πο πο- 
ΟΘΒβθυατη ογϑῦ Ὑ6] σοοῖραβ αἰθοαῦανῦ αὐἱδὰβ αἰγουβῶ ΟΟΙΙ Τα ἰβοθ ϑηΐῃν. 
Θυοᾶ 51 ὑθῃθθυῖθ, ὩῸΠ ἀ1068 ἴῃ ῥυΐτηδ βθηὐθηξι (τένας γὰρ εἶναι χρεὼν 
τῶν ἐπιστημῶν .... αὕτη διατάσσει ἃ. 28---Ὁ 3) τὴν τῶν νέων παιδείαν 
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αι λεσι, καὶ ποίας ἑκάστους μανϑᾶάνειν καὶ μέχρι τίνος, αὐτη τ09401 

διατάσσει. ὁρῶμεν δὲ καὶ τὰς ἐντιμοτάτας τῶν δυνάμεων 
ὑπὸ ταύτην οὔσας, οἷον στρατηγικὴν οἰκονομικὴν ῥητορικήν. 
χρωμένης δὲ ταύτης ταῖς λοιπαῖς πρακτικαῖς τῶν ἐπιστη- 
μῶν, ἔτι δὲ νομοϑετούσης τί δεῖ πράττειν καὶ τένων ἀπέχε- ὅ 
σϑαι, τὸ ταύτης τέλος περιέχοι ἂν τὰ τῶν ἄλλων, ὥστε 

“2 Ἢ 3 » ῇ Ἁ ἢ ς ᾽ οῸΝ 

τοῦτ᾽ ἂν εἴη τἀνθρώπινον ἀγαϑόν. εἰ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐστιν ἑνὶ 

4. λοιπαῖς οτη. ΚΡ 

ἐούίαμη 5:ρη  ΠΟΑΥΪ γὙ6] 50801885 Ῥαθ]1οα8, αὐἀᾶθ ἃὉ δαοίοντἑαῦθ ρο]ὐϊοαθ 
ΠΙῸΒ ροπᾶθτθ ἀθρθαμπύ, πθο τὰς ἐπιστήμας ἃ 28 Θαϑάθιη 6588 απδ8 Ὁ 4 
αἰοδηΐαν αὖ πρακτικαὶ τῶν ἐπιστημῶν. ἴτηο 46. πηϊγθυβὶβ οἰγθαβ οὖ 
ΒΙΠΡῸΠΒ δὺ οπηΐθαβ βθυτηο δῦ, οὖ ἀθ οὐηηῖθιβ τοῦυβ απ88 ἀϊδοθηᾶο 
πΘαπΘ 8110 τηοᾶο ποι πῖθιβ δοααϊγαπύαν, αι τοῦ τρϑῶ ἀποαὰθ ΡΒΠΟΒΟρΡΪδ 
οὔ ἀπδαυσδθαθθ μέϑοδος ϑεωρητικὴ ἰποίαδβα, 51{. Κη ΤΩΪΥΘΥΙΒ, βοι θη δ 
ΟἸηπμθ8 δὺ Πέθγαβ ἰδῶ Βα οἱ φρο! ἰοἶβ, πθ 6 ἕαρταῦ δαοίοντἐαύθιη ἀπϑτα 
ἴῃ ἐδ! θπθ τϑρὰβ μαροαῦ ἡ πολιτικὴ ἀθβουϊρίαπι 6586 υϑιῦο διατάσσει 
(Ὁ 2) οὖ πο τϑἔοσαβ αἀπδθ ἴῃ δχίγθιηο ΠΠΌγῸ βοχίο αἱοία βαθὺ 46 φρονή- 
σει: οὐδὲ κυρία ἐστὶ τῆς σοφίας... οὐ γὰρ χρῆται αὐτῇ, ἀλλ᾽ δρᾷ 
ὅπως γένηται" ἐκείνης οὖν ἕνεκα ἐπιτάττει, ἀλλ᾽ ᾽᾿οὐκ ἐκείνῃ (114ὔ 
ἃ 6---Θ). δ γϑῖὸ ἰπ βθουπᾶδ μᾶσττη βϑηὐθηὐϊαστιτη ἀϊοπηξαν ἐντιμότα- 
ται τῶν δυνάμεων, τῆοχ γ8 4 θδθᾶάθιη αὖ πρακτικαὶ τῶν ἐπιστημῶν: 
1186 αὐἱάθμι ὑπὸ τὴν πολιτικήν εἶσιν αὖ 510 ρομίϊοω κυρία αὐτῶν; αἰϊ- 
ἤν Θηΐτη οροχῶ θᾶγασα, τὖ 5101] βαρροαϊξοπῦὺ αποα ᾿ἴρϑῶ ῥγϑθβου βου. 
Τογάϊαμη ἀθηΐατθ, απο Βθυτηοη6. ῬΘ.110 ἱπηπγυξαΐο ποῖ γϑυ δὶ ἤπῖθὶ Ποπο- 
τθ τ δαἀθρόπιη βθα ἴῃ ραν ϊοϊρίτιη αἀπᾶϑὶ γϑιθσδύαμη οδὺ (ἔτε δὲ νομοϑε- 
τούσης ... ἀπέχεσϑαι Ὁ δ), τυινβαβ 8110 τηοᾶο βὰ ἱπιρθυῖο ρο] ϊοδθ οοῦ 
80 ἕδτηυϊαθ ἰϑέδθ αὐῦθϑ γὙ61 βοϊθηίίθθ. 

θ. τὸ ταύτης τέλος περιέχοι ἂν τὰ τῶν ἄλλων. Ρυιάοηίον ποΙαϊ 
ΡΙὰ5 ἀΐοθυθ αὔδιη περιέχει, 5αῖ5 βπΐθαβ ἱποϊπαϊύ. Τὰ τῶν ἄλλων γοῖοὸ 
τϑοῖθ ἰηὐθυργοίθυῖβ δα Ῥυτηττ Ὑ ΒΡ ΟΙθη5. ῬΥΟΟθιη τη πασῶν τεχνῶν καὶ 
πασῶν μεϑόδων, ὁμοίως δὲ πράξεών τε καὶ προαιρέσεων τὰ τέλη. 

. εἰ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐστιν ἑνὶ καὶ πόλει 55. τἀνϑρώπινον ἀγαϑόν: 
ἀὯἀθ Βοὺ θῃΐμη ροβύμϊαν! ἀοοίγίπαια, μοο 6888 ὁ προτιϑέμεϑα, οἰβοϊαπί 
απδθοῦπαὰθθ παοιβατθ αἰβρυίξεαῦδ, βυιπῦ. [πϑϑῦ δαΐθυα ἰπ Πῖ5 εὖ γὰρ καὶ οὔ. 
αὐδροάδηη ΘΧΟΌΒα ΑΙ γἱβ: ΠῸῚ Θπΐτῃ ἰαΐθὺ βουϊρίογθμι, ΠΠΌΥΟΒ απῸ8 ΠῸΠΟ 
ἱποῖρίαῦ βιπρι]οντσα ροὐϊτι υἱΐατα βρθοίατθ αἀπδτῃ οἰν ἑαύθση σχϑοῦθ ἰπϑὲϊ- 
ὑπθπάδμι, Ῥγοοθιθση γοτῸ αἀπαπτῃ ἃ 36---Ὁ 6 ρΡο]τ ϊοατα Ἰαπαϊθυ5 οϑδγαῦ 
ΠΟ ΟὈΓΥΘ ΒΙΠΡΊΪΟΒ ἴρ805. Οὕὰ ἰπ γ6 ΠΪΠ1] οϑϑθὺ απο ΤηΪΥΔΥΘΥῚΒ 51 
οτησῖα, ἀπδ6 ἀἰοία, βαπὺ ἴδ 0 }}} ποροίϊο ἐγϑηβίευυ ατιᾶϑὶ ροββθηῦ δΔῸ θῶ 
οὐτῶ απᾶ ΒΌΤΩΤΗΟ Οἰγιξα 8 ὍΟπΟ ῥγουτἀθίασ δὰ αἰΐζθγαιι 118, απῶ 510] 
αὐΐβατιθ σοπβα!ῦ γϑοῖθ. ΒῚ ἡ πολιτικὴ, ἀϊχουῖβ, διατάσσει τένας εἶναι 
χρεὼν τῶν ἐπιστημῶν ἐν ταῖς πόλεσιν, ῬΙαπθ Θοάθια τηοᾶο ἡ φρόνησις; 
(Βαθο θηΐτη ῬΥῸ β'πρυ β ἕδοϊ αποὰ ἡ πολιτικὴ Ῥγο οὐποίϊβ ν. 1141 
Ὁ 28 5644.) διατάσσει ααἴθυβ ᾿ἰὐοτῖβ οὗ αποῦβαιθ 1118 ορθύϑια ἄατο ἀθθθα- 
τῆ; 81 ἡ πολιτικὴ νομοϑετεῖ τί δεῖ πράττειν καὶ τίνων ἀπέχεσϑαι, τι 



δ᾽ ἈΒΙΞΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΙΟ. 

1094 νϑχαὶ πόλει, μεῖξόν γε καὶ τελεώτερον τὸ τῆς πόλεως. φαένε- 

ται καὶ λὰ ἱξίν καὶ σώξειν" ἀγαπητὸν μὲν γὰρ καὶ “ἑνὶ ἤς ττ: 

10 μόνῳ, κάλλιον δὲ καὶ ϑειότερον ἔϑνει καὶ πόλεσιν. --- ἡ μὲν εἶπ 

᾿ οὖν μέϑοδος τούτων ἐφίεται, πολιτική τις οὖσα, λέγοιτο δ᾽ ἂν ΜῈ 

7: πο ἱκανῶς, εἰ κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην διασαφηϑείη. τὲ γὰρ 
εΥ Φ ᾿Ξ. 

8. γε] ΚΌΝΡ τε. τελεώτερον] ΚΡΉΔΝΡ τελειότερον. 9. γὰρ οῃ. ΚΡ, 

ψοΥῦοῸ αὐἰάθιι τππὐαϊο ἰάθη φρονήσεως οεὺ. Αὐ Βαθγθᾶβ ἴῃ ἰθυθϊο 1110 
αὐυοᾶ ροϊ ϊο αὐἰάθμι βυὉ 86 πᾶροτο ἀϊοία οϑὺ τὰς ἐντιμοτάτας τῶν 
δυνάμεων (στρατηγικήν, ῥητορικήν) οὖ αὐϊ τηϊηϊδύθυϊο 1Π] τ τη ; ποὺ ΘΠΪπὶ 
οοὔθηη βᾷπο βθῆϑα 8δἃ β᾽ῃσα]ογυίτη νἱύϑτη πο νἱἀθίαν αὐϑᾶτατθ. [Τὔβααθ 
αὐσμι ἰδίῳ Ῥοὐϊβϑίηγθση νἱῶ ἔπθυϊῦ, απ ρουνθηθαμ οδῦ δα ἱηγθηϊθηάδπι 
Ῥο  ίοαθ παὐαχαιῃ οὐ αἱραϊξαύθηη, Ὁ] αϑηθατη βοηὐθηθυατη πθχὰβ Ἰδχῶ- 

᾿Π Φαν 51 ἴουτίθ βυσαηῶ αἰδραϊαιϊοηῖθ δὰ 1ἃ ἰομᾶδέξ ααοᾷ ἀγαπητὸν οοτο 
6886 γ8. 9 οομποθάϊξαγ. 

ἈΑΡβοϊαϊᾷ ρυππῶ αὐδοβίϊοηθ Ῥουνθηῖῦ Αὐϊϑίοίθϊοβ δᾶ αἰθθυδπι αἀαδιη 
1095 ἃ 19 ἴπ 60 γϑυβδυὶ ἴρ80 ἀϊοὶϊῦ πῶς ἀποδεκτέον; αὐτὰ νοοθ αὐἰᾶ 1η- 
ἀιοαύαταβ Γαδυῖύ, ἔθ 116 Ἰηὐθ!]Πρθ5. 81 ἀϑῦτη νου] ἀποδέχεσϑ'αιν ἀμῦθ ΟΟΌ]05 
ΠΩ ΘΙΒ αὐδ}}15 οδϑὺ 1094 Ὁ 28 οὐ 2ῶ06. Νοβίγο ψϑυι ΤΟΥ6 Ἰοαπθηΐθδ 
ἀἸοούθασβ πῦᾶπο Ὡρὶ (6 τϑοϊῷ ἀοοθμαϊ , τηϑῦμοαο “ς 81 γϑὶ] φοϊτὐϊοω γο] 
οὐβῖοα ἰσϑοίαπαδ, βἰηὖ. ; 

10--27. 58 ἐην ογιγῖδιιβ γοθριιβ 6 ηιαίογία, χιαην 80 ηναρῖϑιιβ 
ἤαῦοαβ, αγρίτνι5 68ὲ ηιοᾶνιβ αὐ γαΐο χα ὧν {{Π 4 οἸαϑονγοδ: δὲο μαΐυη"ἃ Θαγιηι 
γογθην, (“6 φινίδιιδ γαύηο αὐδρινξαγιυνην 68ὲ, ἡηοηθηυ μι ἐν, ας ἀοοίγίνω Ῥζι8 
φοῖ αἰλια οὔ οογα υοϊληννιβ χυναην αδηινηη, 6δὲ. Ἐϊοηΐην χίαθ δέω αὐ Ππορεδέω 
νεῖ οηιγῖηο ϑοῆα βγη, πον ἑαῆν ΟΟγ 8 ξηγυῖδιιβ οἱγοινγηδογρίωα ϑδιυηὲ οὐ 
ΒΟΉΏΡΟΥ δὲ εὐδίηχιο ἑάοην υαἱοαγέ; οΥ90 6 -ἐἰ8 χιυΐ. ἄοοογο υοϊμογὶέ δὲ 18 γινὶ 
86 ογιιαϊοηάνην, ργαθθοαὶ γἱΐο οριιβ αὐϑοϊιίην 6886 7μὐοογέ, αμμηηιοῦο 
αι γἱογυνηιγινα ὑγν Τν8 γοδιιδ ϑοϑγυην 81} γοοίθ δὲ αὐνρηθγ αὐιη. 

10 5. ἡ μὲν οὖν μέϑοδος τούτων ἐφίεται: νἱᾶθθ ααϑῖὰ ὈΘΠ6 βουὶρ- 
ΤΟΥ ΤΠΘΙΊΟΥ δἰ, ὑπ οἷὺ ργοΐβουιβ -- πᾶσα μέϑοδος ... ἀγαθοῦ τινὸς 
ἐφίεσθαι δοκεῖ ἃ 1. 

11. πολιτική τις οὖσα. Νοη ἀπθιύο αὐΐῃ τὰς δἀ]θούθμι δῦ ῥγορίθυ 
ϑᾶβ οορτ αὐίομθβ αὐδ8 δὰ Ὁ 7 αὐῤρίπιθβ. Τὶς Θηΐτη ἀρουύθ οὐπβ ϑϑῦ αὐἱ 
ὡαῦ ῬΙΌγο5 αἷὐ 6888 πολιτικὰς μεϑόδους ἀαὖὺ ἱππαϊῦ ποιηθη πολιτικῆς Βῖο 
ῬΊΙΘηΟ 86 ῬΥΟΡΥΪΟ ν6] υϑιύαϊο βθῆϑα ἰοῦσα τηΐμσθ ΠᾶρΘγΘ. Νϑαὰθ Ὑ61Ὸ 
ἴῃ 115. αὐδῈ δάμιο ἀϊοῦα βυπὺ ργϑθῦου 1Πὼ σου Ὁ 7---10 τἱ]ὼ οϑῦ νὸχ 
ααδθ 8 αἰδθυσση αὔταμη ὑθπᾶδῦ, πθασθ οϑῦ ἴῃ ῬΥΟΧΊ δ: δῖ οὗ ἢ 1 οὗ 
1095 ἃ 1 τυΐϑιβ δδὺ ἡ πολιτικὴ Βιτηρ]οδου ἀϊούαδ, 

12. κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην. Μαΐοτῖα, ΟΡΘΥΐ βαθ]θοίω (θθὰι θϑὺ 
ὕλη αἰσϑητή, ὥσπερ ἐν τοῖς δημιουργουμένοις Ὁ 14, 8θὰ ὕλη νοητή, αὖ 
ἐν τοῖς λόγοις Ὁ 18) οὐ ρθῶ Βαρϑθὺ απὸ οοραῦ πὶ ααἱ ουτιδτθ 118] 
ν 10. Ιτὴὸ οὐΐδιη τῶ Ῥοίθϑβἑ οομιραγαίδ, 8886, αὖ ΟἸΔΠΪπΟ ΟΡ πραπθεῦ 
ἤθε. αθτηδάταοάστα Θηΐτα πρέων οὐκ ἂν γένοιτο ἐκ ξύλου (044 ὃ 328), 
τῶ περὶ τὸ Κορ ἡρεαῦ γ86] περὶ τὰ κατὰ τύχην μόνη πραγματεύεται ἡ 
σοφιστικὴ (1004 Ὁ 28, Μοίαρῃ. Κὶ, 8), ἴῃ αυῷ αὐάθπι Πυ}1ἃ οϑὺ νυ] 
οορ τ 1ο. 
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411 ἀκριβὲς οὐχ ὁμοίως ἐν ἅπασι τοῖς λόγοις ἐπιξητητέον, ὥσπερ τ094518 
οὐδ᾽ ἐν τοῖς δημιουργουμένοις. τὰ δὲ καλὰ καὶ τὰ δίκαια, 
περὶ ὧν ἡ πολιτικὴ σκχοπεῖται, τοσαύτην ἔχει διαφορὰν καὶ 1ὅ 
πλάνην ὥστε δοκεῖν νόμῳ μόνον εἶναι, φύσει δὲ μή. τοιαύ- 
την δέ τινα πλάνην ἔχει καὶ τἀγαϑὰ διὰ τὸ πολλοῖς συμ- 
βαίνειν βλάβας ἀπ᾿ αὐτῶν" ἤδη γάρ τινες ἀπώλοντο διὰ 
ἀούτον, Το ἕτεροι. δὲ δι ἀνδρείαν. ἀγαπητὸν οὖν περὶ τοιούτων 

καὶ ἐκ τοιούτων ᾿λεγόντας πάχυλῶς καὶ τύπῳ τἀληϑὲς ἐν- 30 

δείκνυσθαι, καὶ περὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐκ τοιούτων 

17. τινα πλάνην ἔχει] ΚΡ γγ. τινὰ πολλὴν ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην 
ὥστε δοκεῖν ἔχειν; ΚΡτο τινὰ τὴν πλάνην ἔχει. : 

14. τὰ καλὰ καὶ τὰ δίκαια γο] ϊοδθ θβθ6 αποδαιητηοάο άπ δηΐθ 
ἀοπιοηβέγανῦ, ααπιτη Ὁ ὅ βουϊρογοῦ.... νομοϑετούσης τί δεῖ πράττειν καὶ 
τίνων ἀπέχεσθαι; τοούϊαβ νϑῦὸ ἀϊοθπᾶπβ ϑϑὺ βιμηβῖββθ πο. αὐοᾶ ἀρτπᾶ 
οὐαπθ5 οοπβίατοῦ. Ουοᾷ δαΐοη ρουρὶῦ τοσαύτην ἔχει διαφορὰν καὶ 
πλάνην“, Ἰὰ ἀπρ]οοιη μαθοὺ οαυβδμι: αἰ ζθσδμι απ τὰ πρακτὰ βαπὺ τῶν 
καϑ΄ ἕκαστον, βἰηστῖα, δαΐθηι ἰδία ἴῃ θῶ γαυϊθίαϊο βαπῦ τὖ ἸΘρθπ οθυίϑτη 
οὐ ἀοβηϊτοποι νἱἀθαηύαν βρθυηθσο; αἰΐθσδιη απΐα Ποιηΐηθβ οὐ ρορα]ὶ 
ὉΠῚ 46 ϑϑάθιῃ 16 δου ᾿πάϊοαπῦ, πὖὺ Ἰάθιι ἃρυᾷ μοβ ποποβίπμη, ἀρυᾷ 
1Π05 ὕυτρα 51:0. ὕΟὐτασιαπθ ρα ΑτιβἝούθι θυ τηυ]ξαπι να]ϊθῦ, αὖ βϑθρῖπβ 
ἢπὸ τϑουγγαὺ αἰθραίαίϊο, βοᾷ γουρα αὐπϊθυβ ἢ. 1. δὰ οϑὺ ὥστε δοκεῖν 
φόμῳ μόνον εἶναι διὰ 1ᾷ γμούϊιβ. βροοίαπὸ αποᾷ ροβίθυϊουθ ΙοθῸ τηθτηο- 
γανίτηθβ. Οδἔθυιτη υἱχσ Ορὰβ ουὐὶῦ τηοόποῦθ ΠΠπὰ δοχεῖν ΠΟ ἰρβῖτπβ 6586 
ΟΡ πΐομπθιη, 564 δ]Ί’Θπδπὶ γοὶαῦ βορἸβύϊοᾶτη ἱπ Ῥ]αἰομπῖβ Ῥγοίαροτγα. 

10. τοιαύτην δέ τινὰ πλάνην ἔχει καὶ τἀγαθά: ἀὐδθ Ὀοπα βαπῦ, 
ὑποκειμένην ὕλην 6586 ἴῃ ρο!ἰϊοα, βαὐϊβ ϑυϊούπτη θβῦ, ααρρθ ααδ8 τά- 
,γαϑὸν καὶ τὸ ἄριστον ἰΐα ἀδδοαπαύαν, πὖ τοίαυδ «ἐαᾶϊα δ ΠΪδ, ΘΟΥΤΠΊΟΠΘ 
τέλη αδδυασηιαὺ ἃ6 αἀἰβροπαῦ. Ηδθο νϑῖὸ ἀγαϑά, αποπίδιη ἀΐϊνουβα, βαπηΐο 
80 115 απ ρῃ]οῆτῶ οὗ Ἰπβίω ϑιπὺ, οὐ τω οοτηραγαΐα αὖ Ρδββίτη οὐ 
οὐποχί βιηῦ, ΔΟΟΌΤΆ Ια ἀ1668 γοῦθ Αγϊβίοϊοϊθᾶ θὰ 6886 ἃ ἁπλῶς μέν 
ἐστιν ἀγαθά, τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεί (οἵ. 1129 Ὁ 8). 

19. ἕτερον δὲ δι᾽ ἀνδρείαν 50. ἀπώλοντο. Οαϊᾶ πος τηΐστυσ Απ 
1Ιᾶθο ἴῃ ἤου ἐπαϊηῖβ Ἰαθάθιη πλάνη απαθᾶδπι γ6] διαφορὰ ἱηξογοίαν 9 
ΒΌΡΡΙ θμἄδηι ἔουζαβθθ ΟΠ] οἾ65. βθηὐθηξίδτη 6886 αὐ οορτίαϊιἼοομυο δἀδεαίαν 
»» πατη ἰϑτηθη ΠΠ]110 οἴβοϊο πορ]θοίο νἱΐα ροξαϊθβοῦ βουύναῦῖ. θᾶ π1}}]} 
οἴβοῖθβ αποᾶ βδηττη 50, Αρραγθθϊδ ῥ᾽] νου Ἰοοἷβ, Αὐἰβύούθι θη ποππαη- 
αὐδτῃ 8ιἀτη 5586. δ θβΕϊτηδ 6 Δ] 1 τιδτη ατι8, ΘΣῖρτδ, ποπροβία ϊβ ἰασβ ρυδθ 

ΤΠΔΘΉΟ ἰπΟΟΙΩηΟ0 46 Ἰοοὺ ὅπὸ ἀπιουθίαν, αιδδὶ γτὸ5 ἐδπὶ ἀϊνθιβαθ δᾶ 
ἘΠῚ 8.1) ὙΠ ΘΗΒΙΓΆΤΩ ΘΟΙΡΟΠΙ Ῥοββί πῇ. 

31. περὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἔκ τοιούτων. Ουδθουπαπθ βαπὲ 
οὐ οοβποδοθπηΐαν ἴῃ ἐγῖα Βθμθγα, ατνταῖς Αὐἱβίοἑθὶββ γοϊαῦ 196 Ὁ 10 58. 
τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ὄντα καὶ ἐξ ἀνάγκης, τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὰ κατὰ 
συμβεβηκὸς καὶ ὅπως ἔτυχεν. Ἑοτθτη βοαπι απδ8 ἴπ ῥυΐοτδ ἄπο Θθποσδὶ 
οδἀπηὺ οτηηῖμο ἐπιστήμη οδὺ (1066 8.4), δἰπ δοοαγαξίτια Ιοασδτὶβ. (αὐ δὲ 



8 . ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ἘΤΉΙΟ, 

004 032 λέγοντας τοιαῦτα καὶ συμπεραίνεσθαι. --- τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 4:1: 

“αἰ λ καὶ ἀποδέχεσϑαι χρεὼν ἕχαστον τῶν λεγομένων" πεπαιδευ- 
τφα ἘΠ Υ2 

τὲ 

μένου γάρ ἐστιν ἐπὶ τοσοῦτον τἀκριβὲς ἐπιξητεῖν καϑ᾽ ἕκαστον 

᾿Α γχ ὙΠ γένος, ἐφ᾽ ὅσον ἡ τοῦ πράγματος φύσις ἐπιδέχεται" παρα- 
ἧς, υ ὁ ὦ 

τς χὰ πλήσιον γὰρ φαίνεται, μαϑηματικοῦ τε πιϑανολογοῦντος ἀπο- 

ΜΘ δέχεσϑαι καὶ ῥητορικὸν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν. ἕκαστος 'δὲ κρί- 

νει. χαλῶς ἃ γινώσκει, καὶ τούτων ἐστὶν ἀγαϑὸς κριτής. καϑ' 
το95 «1 ἕκαστον ἄρα ὁ πεπαιδευμένος, ἁπλῶς δ᾽ ὁ περὶ πᾶν πεπαι- 

δευμένος. διὸ τῆς πολιτικῆς οὐκ ἔστιν οἰκεῖος ἀκροατὴς ὁ νέος" 
ἄπειρος γὰρ τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων, οἱ λόγοι δ᾽ ἐκ 

22, δὲ] ΚΡΡΝΡ δὴ 28. ἕκαστον] ΚΡΜΡ ἕκαστα, 
1. ἄρα] ΚΡρε., δυο, ΜΡ μὲν ἄρα. 

1189 Ὁ 22 5.) 5ο] 18 ῬυΪπιῖ σθηθτῖθ ἐπιστήμη οϑὺ ρυορτίο ἀϊοία οὐ ἀπό- 
δειξις. Ἰηΐον τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ αὐᾶδθ Θοεάθιη ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν 

ἐβαπῦ τθ8 παύατα!θβ (ϑαπῦ Θπΐμι αὰᾶθ παρὰ φύσιν βαπθ) πθὸ πιΐιὰβ οὐ μίοα 
οὐιπΐως οὗ ἤθθο αὐἰᾶθηι ΠῸΠ ΟὟ Θᾶπιὶ οδίϊβαιη ατιῖδ, Ῥαϑδίπη ΠΟΙ Π68. ῬΘ60- 
οδιηῦ --- 5'ο Θῃΐτ Ὑἱχ γϑπαπουθῦαν αποα οββοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ---, Βοα 1460 
αποᾶ τροῖθ Ἰπαϊοαηῦθϑ πο Βα ΘΒ γθρ δ ν6] Ἰθσθη, αὐδ δᾶ Βἰπρια 
οταηΐ, οοπγθηϊαῦ. --- ὈΌΡΙΙΟθα Ῥυδθροβι μοι περὶ οὗ ἐκ Ὁ 19 οὖ 21 
Ὠϊο πούδγθ βαύϊβ ουϊῦ; γϑουσυϊῦ τποὸχ 109 ἃ 8. 4. 

21--09ὅ ὦ 11: περὶ ἀκροατοῦ. Αδ ἔρδα γ6, 46 χα αφογηάνην 
68,, Ἠογν 8οϊννην αἰὐδρινξαϊίογυῖδ φογι8 αρύιην 68,, 86 οἰΐωην χινοδηναην Ἰοηυΐ- 
η68 αὐἀνυοοοί πιαρσίδίον οὐ αματαρέ οἱ 7μαίοοί. Ἐϊγιαϊ ίοηθ ογΐην χιιαααην 
ον ηυΐγιβ αὖ τα ορτδ 68, υἱὲ ἦηη χιναγι γ6 γϑοία 8θηζίαβ χιυα ἀοοθαγίδ, 
χιαην αὐ εἰν (ν. 1094 Ὁ 28 56.), γ6 ρογυοῦδ Παρίξο8 γαϊοηθην ἀοοογαὶ 
χιναϊθην χιυνϊάθην γ68 ἥρϑω πον ζθγαί. Την γροϊείοα σοόγο, χιυΐρρα χιιαθ αὖ 
υὐέαην σΟἩοΥηνωγνάσην δρθοίοί, ογινἐϊο, χα οριι8 ὁδὲ, υἱΐαθ 68ὲ ρογίξία. 
ΤΠ αηιιο ριογὶ οὐ αὐἀοϊοδοογηίοβ πον, ϑιέ Ἰαοηοὶ χυνὶ αὐ παμα ἀοοίγέναην αἄ- 
Ἰυὐδοαγίιυ". Αοοοαϊέ αἰέογθι. ἐογυΐην ιν ἤαθο αἰδοίριένα αὐ εὐδυίι 
υἵίαο ἐογνάας, πον, παϑοὲ Ἰοοιθην ὡρι 608, φιυνὶ αγυϊηυὶ αὐ οοίίδυιδ, συϑογηναη.- 
ἔν), ἨΟΉ, Ἠϊθηΐθ. ἽἼ αἴθ8 αὐὐθην ϑυυΐ ριογὶ δὲ χυνΐ ὑην ριυιογογινῆν ἩλΟΥΘΉν 
νἵζαην ἀοσινέ. 

1. καϑ᾽ ἕκαστον ἄρα ὃ πεπαιδευμένος 850. ἀγαθὸς κριτής ἐστιν. 
Ἄρα ρεγίίουα, ἀοοοῦ, θα πάθη ο886 τὸν πεπαιδευμένον οὐ τὸν γινώσκοντα. 
ΔΑὰ ᾿ρβῶτῃ βϑηϊθηίδιῃ Προῦ ἰγθβ οοηΐοιστο Ἰοοοθ: 6 Ῥο] οὶ 1282 ἃ ὅ 
ἀποδίδομεν δὲ τὸ κρίνειν οὐδὲν ἧττον τοῖς πεπαιδευμένοις ἢ τοῖς εἰδό- 
σιν; 6 Ἡμιθίουϊοῖβ 1384 ἃ 88 φροντίζουσι δ᾽ ὡς ἀληϑευόντων τῶν φρονί- 
μῶν (ὥστε αἰσχύνεσϑαι αὐτούς 50.), τοιοῦτοι δ᾽ οἵ τὲ πρεσβύτεροι καὶ 
οὗ πεπαιδευμένοι; οΧ Εἰπᾶθιη5 1217 ὦ 8 ἀπαιδευσίας γάρ ἐστι περὶ 
ἕκαστον πρᾶγμα τὸ μὴ δύνασϑαι κρίνειν τούς τε οἰκείους λόγους τοῦ 
πράγματος καὶ τοὺς ἀλλοτρίους. ἴῃ οὐμῖοίβ πύθηαι τϑοὺθ αἰχθυΐβ ἀαρ]οχ 
6586 ἀπαιδευσίας σοπαβ: πΘαῸ6 Θηΐτη τὸ πεπαιδεῦσϑαι 6580 ρούθϑὺ αὶ 
Ῥουϊίω σϑυαπι πυ]]1ὼ δῦ, οὐ Π]αὰ αὐποᾷ 1179 Ὁ 24 ἀϊοὶὺ τὸ προδιειργάσϑ'αι 
τοῖς ἔϑεσι τὴν τοῦ ἀκροατοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν καὶ μισεῖν 
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« ττούτων καὶ περὶ τούτων. ἔτι δὲ τοῖς πάϑεσιν ἀκολουϑητικὸς ὧν ι09ὅ α 4 

ματαίως ἀκούσεται καὶ ἀνωφελῶς, ἐπειδὴ τὸ τέλος ἐστὶν οὐ ὅ 

γνῶσις, ἀλλὰ πρᾶξις. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν νέος τὴν ἡλικίαν ἢ 

τὸ ἦϑος νεαρός᾽ οὐ γὰρ παρὰ τὸν χρόνον ἡ ἔλλειψις, ἀλλὰ 

διὰ τὸ κατὰ πάϑος ξῆν καὶ διώκειν ἕκαστα. τοῖς γὰρ τοιού- 

τοις ἀνόνητος ἡ γνῶσις γίνεται, καϑάπερ τοῖς ἀκρατέσιν᾽ 
τοῖς δὲ κατὰ λόγον τὰς ὀρέξεις ποιουμένοις καὶ πράττουσι 10 

ςἐ πολυωφελὲς ἂν εἴη τὸ περὶ τούτων εἰδέναι. --- καὶ περὶ μὲν 

ὅ. ἀκούσεται] ΚΡΡτ ἀκούεται. 

οὐ ἴρβαπι παιδεέας Θβῦ. Ιέδαθθ απο νβ 4 βαᾳ. αὖ πονῦτῃ δα)απρτῦυν 
(ἔτι) ματα βᾶπθ δ ]θπατα οϑὺ 8 Ὁ 118, ἃ ααδθ γουὶ8 απύθοθαθη θτιβ Υ8 1 

οορίἰαὐῖο ϑγοοαθδίατ. 
8. ἄπειρος (ὃ νέος) τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων: οὖ Ῥγορίοῦ Βᾶῃο 

οδιβατα πο φρόνιμος 656, αὐ 1145 4 11--16 οπδαιταΐαυ. βίῃ υ6}18 πο- 
ταϊπῖθαβ 6 ΠΌτΟ βοχίο ἴᾶτὰ ἷο δοουταίθ αὐ, ἀϊοθβ τὴν φρόνησιν ἴῃ 118 
Ῥοδίπβ αὐδ ἱπᾶθ ἃ υοὺϑθ ἔτι γβ 4 Ἰοσαπίθυ ἃ ραθυίβ Δ] αἸοδΥΊ, Β1Ὸ ὙΘ͵Ὸ 
τὴν σύνεσιν; συνέσεως Θπΐτα οδὺ Τπαϊοατο τϑούθ ἀθ βθῃὐθπεϊα γ6] ἀοοίνϊπ 
ὉΠ Οσαπι 115. ἴπ τοθυβ απ86 ἃ Ργααθηξία Ὀ6π6 ρχοουτδηύαν (1148 ἃ 12---1δ). 

4. τοῖς πάϑεσιν ἀκολουθητικὸς (ὁ νέος)" ξῇ γὰρ κατὰ πάϑος (γ8 8). 
Ηοο ,,ζῆν κατὰ πάϑος" γ0] ,,ζὮῆν τῷ πάϑει"“ 515 υδιδαύατη οϑὺ ἀθ 
7αγθαίαξθ, νοῦ 1128 Ὁ 17. 1166 ἃ 82; 568 1άϑπη πὸ ταΐπτιβ ῬΥΟΡ σα 
εϑὺ τῶν πολλῶν 1119 Ὁ 18. 21. Πάϑη ἰδία γατία βυπὺ (αὖ 1869 8. 9 οἵ 
νέοι ἀϊουπύαν ὀργίλοι καὶ ἐπιϑυμητικοὶ 6556); τηδχίτηθ Ὑ6 1Ὸ τηθέπθηδ, 
ἐπιϑυμία αὐδθ οβὲ νοϊιρίαἐϊβ; πᾶτη διὰ τὴν ἡλικίαν ἀνήδυντον οὐδὲν 
ὑπομένουσιν ἕκόντες 1840 Ὁ 16, αὐ οἰΐαιι 5ἰπιρ!οἰΐογ ἀϊοαπίαν κατ᾽ 
ἐπιϑυμέαν ξῆν 1119 Ὁ ὅ γεὶ],,οἵ νέοι τὰ ἤϑη εἰσὶν ἐπιϑυμητικοὶ καὶ 
οἷοι ποιεῖν ὧν ἂν ἐπιϑυμήσωσιν““ 1889 ἃ 8. Αα 605 δαΐθπι, αὐαἱ ἴα 
οοταρδγαίὶ Βαπῦ, δοοθάθτθ ἀοοθηΐθια, σαοιποᾶο υἱδα τηβεϊϊαιθπαδ, 810, ορϑυδ 
Ῥογαϊία, ϑϑῦ: ὅλως γὰρ οὐ δοκεὶ λόγῳ ὑπείκειν τὸ πάϑος ἀλλὰ βίᾳ τιῖ9 
Ὀ 238. Αὐὖ ᾿ἰστῦαῦ ΠῸΠ δα δια! θηῦ, αὖ ᾿ηθ!Πρϑπὺ (οὐ γὰρ ἂν ἀκούσειε λόγου 
ἀποτρέποντος οὐδ᾽ αὖ συνείη ὃ κατὰ πάϑος ξῶν 1. 1. 26); «αὖ ᾿πέο ! Πσθπὺ 
αὐϊάθηη οὖ πιθπέθ βαᾶ Δρρυοθαθυπί, 56 αϑδούπαμι ροξεβίαξ ἀθυϊοῦϊ ρϑυ- 
σϑπὺ γίγουθ αποιηδατποάυτῃ ἔπογαπὲ 50], καϑάπερ οἵ ἀκρατεῖς (γ8 9). 

10. 11. Θυοᾶ τπηϊέϊο ἀϊοίαπη οταῦ, ἀρ οὖν καὶ πρὸς τὸν βίον ἡ 
γνῶσις αὐτοῦ μεγάλην ἔχει δοπήν““ (1094 ἃ 32), ἰὰ πῦπο τ δοοαγαίιτιβ 
Ῥουρϑπβᾶ ἱπέγα διούϊοσθβ ἥποβ οοπβτντηδίαν; ργὸ αϊγουβιυαϊθ θηΐμη Βοταῖ- 
πᾶσ δῦ ΠῸ]]1π8 Θδὺ τηουηθπθὶ δῦ γϑυ ββι πη. 

11, καὶ περὶ μὲν ἀκροατοῦ... ἃ 18 τοσαῦτα. Ηδδο οἸδαδαία ἀ185- 
Ρυϊεαξομῖβ νοῦ Αὐϊβέοίθιθα; απὰ αὐαϑηΐασμη Ἰορθηΐθβ οὖ ᾿πὐογργθίδηδαβ 
δια) αν σαν 5 ϊβ απ βἰσηϊβοανίτηθβ. 6 Ἰοοο, απὸ 816 Ἰοοαπᾶα, πἴττιτα 
διβουι θθπᾶδ δὰ δχέγθυηδτα ογαύϊοπὶβ ραγίθια ααδθ 8ΔΌΞΟΙ υἱδαγ, ἂπ δὰ ῥυ]- 
ταᾶτη Θᾶτα αἰβραϊαϊοηθια δα αἀπδτὰ ἐγαπβξαβ ραγαίαν, αἰβθυαπὸ βοηΐθη- 
ἄδθ: {Ππᾶὰ ΒΘΚΚΘτΟ ρῥ]δοθθαῦ ἴπ τηδήοτο οαϊξίοπθ, μοο ἴπ τυΐποσθ Θαδ8 
Αἰββθηβῖο, ΒΙτᾺ}}} τηοᾶο βδθρίιβ ὑθοιυγθηβ, ἰθυΐϊοῦ αὐἰάθῃι νἱἀθίαγ; βίῃ 
ποΒΟΧΟ τηογ6 αἰβυριΘΥΘ γ θ᾽ πη γοῦρῶ βουιρύα αἰ ΟΟὉ]1 οθγπϑηῦ απϑεὶ 



τοϑῦ «12 ἀκροατοῦ, καὶ πῶς ἀποδεκτέον, καὶ τί προτυϑέμεϑα, πεφροι- 41 

10 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ΕΤΉΤΟ. 

μιάσϑω τοσαῦτα. ; 
λέγωμεν δ᾽ ἀναλαβόντες, ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις καὶ 

12. πεφροιμιάσϑω τοσαῦτα] ΚΡ προοιμιάσϑω ταῦτα. 

Β πη ]δογατα δ] απο δούστη, αὐδ πηθη5 αἰβύϊποιθ οορτὑαθ, ταϑ] τ Τα ΠΟΥῚΒ 
ΒοΚΚουῖ οαιθομῖθ ΘΧΘΙΏΡΙ απ βοαῦϊ; 14 αποᾶ ἢ. 1. ραγίϊουϊαθ μὲν... δὲ 
Ὑ8 11 οὖ 14, Ῥγυόβῖρθηΐθθ ᾿πὐθυνα! απ 1ηὔθυ ταὐτϑιηααθ βϑηϊθηξίαμ, βυῶ- 
ἀοαύ. Ῥονοτ δαύθια, ἴῃ μῖ8 τϑθυ8 ἀἸβουϊ θη Ῥϑγοὶ ρίξαν ᾿μῦθυ βου ρύουθα 
αἴατπθ Ἰθούογθβ γϑίθσθβ ᾿πύθσαθ Π08: αα8. Θηἷπὶ ποβύγτιμη τηϑἦτι8 ΟΡῸΒ 
Βπῖγοῦ αὖ ἴρϑαὰ ΝΙοοιηδομδα Βηϊδα βαπὺ γϑυὶβ λέγωμεν οὖν ἀρξάμενοι 
(4181 Ὁ 28) 

1πᾶθ ἃ 1095 ἃ 14 αὶ ροιρὶὺ βουϊρίου δὰ ἰρβᾶῖι γθπι, Ὧθ αὐὰ οϑὺ 
αἰδραζαύανιβ, ἰπβιβύθηβ 118. αὑδ ὈΥΪπηῶ ῬτΟΟΘΙΙΪ ρᾶγύθ ἱηνθηΐω βαπύ. 
Ῥοβίαυδμι Θηΐμη 1094 Ὁ 6 564. τύπτῃ ἔδοιδ, ἴῃ ροϊἐϊοω Π1ὰ αἀπϑπὶ Ῥτο- 
Ῥοβίθατη παρθαῦ Ὡρὶ ἀθ δὺο αποᾶ οἵμηπίαμη ῬΟΠΟΥτΠΙ ΒΌΠη σὰ 50 σοὶ] 
τἀνϑρώπινον ἀγαϑόν, ρτοοοᾶϊῦ παπὸ δᾶ απδθβύϊοποπι τί τἀγαθόν; Ουδ 
ἴῃ τὸ 1 γϑυβαύμ αὖ οὐ Ρυ5 2-- 4 (Ἰ09ὅ ἃ 14--1497 ἃ 14) νἱδτη 510] 
Ῥαγϑὺ αϊωϊθοίϊοθ Ἐπαυγαῦ δ] ̓ουαμη 5θη θηὐδδβ; ααἱ νιἀθϑηΐη" ἃ γΘ1Ὸ ΠΟ 
ῬΥΟΘᾺ] ἀθθβ8θ, αὐοπίωια Ὀθαὐ πα] 6 τὴ ἈΡΡΟΙ]απῦ, Θου πὶ βϑη θη τα ΠΟῚ 
ἀθοθρύπϑ πουηϊηΐβ βἰτη πα ϊπο δα ἱπᾶαραῦ αὖ αὖ ΘΥΓΟΥΒ 605. οομγίποαῦ 
αῦ δῶ 58 Π6 γϑτὰ ποπᾶπτγη Πα 6 γ6 βιρηηοοθῦ; Ῥ]αθοποδτη Ὑ6Ὸ ΟΡΙ ΠῚ ΟΠΘΙΩ 
ἀθ Ῥομπο, ααΐρρθ αὐᾶπι ομπηΐῖπο ἃ γτϑοίῷ πα ϊ!οα μα] νυἱὰ οὐ 80 ἀϑὰ νἱΐαθ 
ΔἸ Ἰθηϑι οθηβοαῦ 6586, ΡῬ] αυ 5. τοίαύαῦ πθ ἰπ ροβύθσγτιμη ροβδὶς Ῥιόρτο- 
ἀἸθηΐθιη ἱπηρϑάϊγο. --- Θαϊθαβ ΦΌΒΟΙ] αὐϊ8 οαρ. ὅ (1097 ἃ 1δ---Ὁ 21) τϑνοὺ- 
ἀϊδαν δια Θατῃ βαχηπιΐ Ὀοπὶ ἀθβου! ρυομθ πὶ απᾶθ 8 ΠῚ ῬΥΪΩΟ ϑρθοῦα δυ1]- 
αἀοραῦ 'ρβὶ: πῦποὸ ϑηΐμῃ ἃΡ 115 Τππαδιηθηθβ αὐ ἴῃ Ῥγοοομηο οοπαϊα!ὺ 
Ῥιοΐθούαβ τὴν εὐδαιμονίαν οοτηργοραὺ ποίϊοπθ βιιὼ οπμηΐῶ ΘΟΙΩΡ]Θοὐϊ 
αὐδθ᾽ ἴῃ ῬΟΠΟ αὐοα ΟΠΊΠἾ ΠῚ ΒΌΤΠΤΊΤΙη} 6586 ἀθθαῦ ἀΌΘΘΙῚ ροβδιηῦ. Ῥυθούαῦ 
Ἰστύαν ταὖ οανθαῦτ Π6 50 πομηΐηθ γϑοῖο οοριὑθυαῦ ταγβα8 απο ΠΟΙΏΪΠΘ 
110 ἰηάϊρηθμῃ 510. Οπδργορύθυ ργοχίμησθη θϑὺ τοῦ Ῥ]6η6 θσρομαθυν αὐἰᾶ 
βὶῦ ἡ εὐδαιμονία οὐ ατ16. ΕΛ ἤδπο αὐάθιηη γθμὰ, πὶ ὑούῶ πογαχα ἸἰΌτο- 
γσατη ἀοοίγ!πηξ, ἴθυθ ΡυΪ ΠΟΙ Ρ] θη, οδΡΡ. 6--12 (ΔΟΘΥ Ὁ 22--1102 ἃ 4) τῖΐθ 
ΦΌΒΟΙ ντῦ. : 

Βτηουϊθον αΐχουῖβ, ὡρὶ ἴπ Εῖ5 οαρ᾿ θυ 46 βυμημαο ὈοπῸ νἱύθο (τί τά- 
γαϑόν:), δι αποά Ῥγοοθιηῖο οοριαῦϊο δἀάαοῦω οϑῦ; τθοθηβουὶ ΟΡΙ ὨΪΟΠ65 
ὉΠΙΟΥαΤα. οδΡ. 2: θυμοὶ 1115 αὐἰᾶθην γ6] ἔα ]888. γ68] πονᾷ ἀοοίτϊηδ 11- 
Ἰαδύναμδι8 6886. οῶρρ. 8 οὖ 4; αὖ ποίαβ αὔδ δ1ηῦ βΒιτη]η1 ὈΟΩΪ ῬΥΓΟΡΥΪᾺΘ 
ΤΟΥ, ΥΘΡΘΙῚ ἴῃ Ὀθδἐ πάη οἂρ. ὅ; Ἰἰύδαιθ απϑορύϊοποια τέ τάγαϑόν 
Ῥουβοὶ ἱπδυϊαϊῶ αἰδογῶ αὐδοβύϊομθ τί ἡ εὐδαιμονία οαρν. 6--12. 

1095 ἃ 14--28, (νην 7αην οογδέθέ χιιὸ 8βρθοίος ἰοία ἀἰδριιαίίο, ργὶ- 
ηρην αὐναϊογὶ 8ιυγυῦ ΠΟ υΐγι68. χινάγναηυ αἰοαγὶ 6886. ϑορινιν ἐμά. μα ἐη 
γ6 αὖ αἰξογᾶ ρμαγέθ δ8ἐαὐ Θοηδθηβιι8 χιϑάαηι γρϊιγηιογίνηι, αὖ αἰέογ αἴσογδα 
φογγμϊογινην 8θη θρίία; ρίογίχυιο οηΐρι φιοηιθην τὐγθην αρροϊαπὲ τὴν εὐδαι- 

μονίαν, γϑην αὐθην ιναγν ὑ006 {Πα ἀουνγυ ρογοίρογο 8ἰδὲ υἱάογιει" ἔγν "06 
υεῖ, ἐϊϊο βὐρηριΐαγὶ ϑοηο --- ὑην ορίδϑιιδ, Ὠοηογο, υοϊιυρέαξο σοῖ ἔην 60 φιοᾶ 
ἐρϑὲ πιαωΐηιο ἀοδίἀογαρέ, 81)ν οὐγὲ ἀοοίέἑ δὐγυξ ἐγν. γ6 ηνΐγννιβ Ἰυνηυϊὶ --- ;Σ πον- 

Ἐ}1} ϑογῸ ῬγΟΥ δι οἰΐαηιν υἱαην ἐηργ658ὲ ποϊιὲ χιυΐάχωαην αἀηυϊγαγὶ χιυοῖ 
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1.. προαίρεσις ἀγαϑοῦ τινὸς ὀρέγεται, τί ἐστιν οὗ λέγομεν την πο- το96 8 τ 
λιτικὴν ἐφίεσϑαι καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν 
ἀγαϑῶν. ὀνόματι μὲν οὖν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολο- 
γεῖται" τὴν γὰρ εὐδαιμονίαν καὶ οἵ πολλοὶ καὶ οἵ χαρίεν- υεἰζξειεν 

τὲς λέγουσι, τὸ δὲ εὖ ξὴῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν ταὐτὸν ὑπο- 

λαμβάνουσι τῷ εὐδαιμονεῖν. περὶ δὲ τῆς εὐδαιμονίας, τίς 20 
ἐστιν, ἀμφισβητοῦσι καὶ οὐχ ὁμοίως οἱ πολλοὶ τοῖς σοφοῖς 
ἀποδιδόασιν. οἵ μὲν γὰρ τῶν ἐναργῶν τι καὶ φανερῶν, οἷον 
ἡδονὴν ἢ πλοῦτον ἢ τιμήν, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο, πολλάκις δὲ 
καὶ ὁ αὐτὸς ἕτερον᾽ νοσήσας μὲν γὰρ ὑγίειαν, πενόμενος δὲ 
πλοῦτον συνειδότες δ᾽ ἑαυτοῖς ἄγνοιαν τοὺς μέγα τι καὶ 2ῦ 
ὑπὲρ αὐτοὺς λέγοντας ϑαυμάζουσιν. ἔνιοι δ᾽ ὥοντο παρὰ τὰ 

φαγὶϊδ ἐδέϊβ οἱ ηἠνεϊἰριοΐθοι8 ϑογυῖβ ἀαγυθγαἶν)", φυὴν ριέεμνέ ἀϑοοηθΉ- 
ανη 6886 αὐ τὐρίην αἰΐχιοι χιιοα δοϊενθην ῬῸΥ 86 816 ἐρϑιίην ϑογηι. 

1 5. τέ ἐστιν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι 80. ἀρχιτεκτονι- 
κὴν οὖσαν καὶ κυρίαν πασῶν γνώσεων καὶ προαιρέσεων. ΑἸύοτα απδθ 
βθαυίζαν απδοδύϊο καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαϑῶν 
Ῥίαπθ δᾶ θαπᾶθῃι γϑῖὰ ρουύϊπθὺ: ὍΠῸ ΥΘΒΡΟΠΒΟ αὐΐϑαὰθ Όβοϊνιδαν. Αὐ 
ἴῃ ῬΤΟΟΘΙηΪο αὔοαὰθ, αὖ δἃ 1094 ἃ 1. 2 οχύγ. δαποίαυϊτητιβ, ὑπ οταῦ 
βϑηὐθη ίδστιπι οτᾶο, ἀπρ! οἱ νἱᾶ ἱποθᾶθμβ. --- Θαοα ἀϊοῖῦ ἀκρότατον τῶν 
πρακτῶν ἀγαϑῶν Ὀθπ6 οομρτγαϊῦ οαχῃ 118, αἀπᾶθ ϑᾶμτιο αϊδραίεαξα, βυπῦ; 
51Π ΤΘρτιῦθβ, Βθυτη 6 πὶ δἷπο ῥγοβοῖβοὶ αὖ πιοὸχ ἱπασϊγαθαν πη Ῥ]ἐοπίοο- 
τὰ αὐταγαϑόν, Ἰηὐθυτορθβ ἔουβι θη: δὲ. Πουαπι ὉΠ ααἷβ ἰἄθαμπι θομΐ ἰπΐθυ 
τὰ πρακτὰ γυϊποϊραθαμη παῦθτθ ἀοοαϊ Ὑι146 ἰηΐτῶ 1096 Ὁ 81--88. 

18, οἵ χαρίεντες, ῬΆ.]1Ο αἰἰύον ἀἸοὺϊ ἃ. Ὁ 22, ἀρογίθ 1Ι͂άθηα βαπὺ απὶ 
ὙΒ8 21 οἵ σοφοὶ γοοαπύιγν. ὕὐτίαπθ ἃ Ραγίθ τῶν πλείστων γν8 17 εἰδηΐ, 

19. τὸ δ᾽ εὖ ξῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν ταὐτὸν ... τῷ εὐδαιμονεῖν: 
οβὺ ἰρίαν ἀρυᾶ 6ο5 ἡ εὐδαιμονία αὐοα Ὀθοπδπι νἱξϑιη γ6] βατηπηαχι νἱΐδθ 
Ὀοματα βθοῦτῃ ἔουῦ οὐ πρακτὸν ἀγαϑόν. 

22. οἵ μὲν 1. 6. οἵ πολλοί; ἃ6 ἰἰδάθτη οὐ βθααθηίίδ, ἀϑαὰθ δὰ νβ 2ὅ; 
ἌΘΠΟΥ Θμΐτη ψϑυρουτ γοίαὺ οορίαγθ, νοοθ ἄλλοι δὲ γν8 28 δυλπδίδατο 
ἢρυὶ δὰ τοὺς σοφούς. ἴτηοὺ αὐἱὰ οἵ σοφοὶ ε5ἶνθ οἵ χαρέεντες Βοπ(ϊδηῦ 
Ὀϑδἐι αὔθηη 6886, ἴπ πδο ΟΡ ΠΟ μα ΤΘΟΘηΒΙΟμ86 οτηηΐηο ἀϊούστη ποὸὰ αδϑὺ 
Ηἶδὶ γβ 20: 6888 μέγα τι καὶ ὑπὲρ τοὺς πολλούς. Αὐ οδρ. 8 (1096 Ὁ 19) 
αἸούστη οϑὺ ἄππὶ τρέτος σοτητηθυπογαῦαν ὃ ϑεωρητικός, γ6] οῶρ. 8 (1098 
Ὁ 28): τοῖς μὲν ἀρετή, τοῖς δὲ φρόνησις, ἄλλοις δὲ σοφία τις εἶναι δοκεῖ, 
Νβαὰθ ογαῦ ΠΘΟΘΒΒΔΥΙΌΤΩ βίπρτ]ε αὐδθασθ τη ΠΪῸ ΘΗΠΙΠΘΥΘΥΊ. 

Ὡῦ. συνειδότες δ᾽ ἑαυτοῖς ἄγνοιαν: αὐδπι αὐἰᾶάθτηι οοπβοιθηὐίδση Βο- 

τ] 8 γυρὸ ἱπᾶθ τπδχίτηθ πϑβοϊ ασθμν 6886 ῬΥΟΌΘΌΙ]16 δϑὺ, 51 ἱρβὶ 56ῃ- 
ϊαηῦ, 56 ἀθ οδάθπι τ αἴνϑυβὶβ ὑθιρουΐθιιβ ἀΐνουβθ 7 ἀϊοαᾶββθ (ν 85 28 .8.). 

26. ὑπὲρ αὐτοὺς λεγόμενον δϑὺ 1ὰ αυοᾶ ΒΌΡΘΟΙ οαρύσπι ΘΟΥτ) Θϑῦ, 
αὖ 128 ἃ 22 λέαν ἐστὶν ὑπὲρ ἡμᾶς τὸ λεγόμενον. Μαρὶδ5 πδὶϑαύαπα οδὺ 
ὑπὲρ 6. 806. 46 115 ΤΘῦτιβ ἀπδ8 8]]1ουἱ ρτὸ πηρθο ἰαΐθ νοϊππξα 8 γο] 
Ῥ͵γῸ ἱποοπδϑίδη δ, ααῶ οϑὺ αἰ ΠΟΙ ΠΟΥ ΘΒ βαθύ. Υ. 1116 Ὁ 8. 

206 βα. ἔνιοι δὲ 5δ'πθ ἀυδῖο βυπὺ απἱ ΡΙ]αίοπθιι βθασιππηέμν. 81 δᾶ 
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τουδα 1 πολλὰ ταῦτα ἀγαϑὰ ἄλλο τι καϑ' αὑτὸ εἶναι, ὃ καὶ τοῖσδε 4 5 
πᾶσιν αἴτιόν ἐστι τοῦ εἶναι ἀγαϑά. ἁπάσας μὲν οὖν ἐξετάζειν 

τὰς δόξας ματαιότερον ἴσως ἐστίν, ἱχανὸν δὲ τὰς μάλιστα 
80 ἐπιπολαξούσας ἢ δοκούσας ἔχειν τινὰ λόγον. μὴ λανθανέτω δ᾽ κα“, 

ὩἿ, 28. τοῖσδε --- ἀγαϑά] ΚΡΜ» τούτοις πᾶσι τοῦ εἶναν ἀγαϑὰ αἴτιόν 
ἐστιν. 

θη βρθϑούθβ, οθυύο ορροβιῦϊ βυπὺ τοῖς πλείστοις γ8 17; Βὶ ϑηΐπι Ἰηΐθι 
ΟἸΏΠΘΒ. ααἱ ΘΠυτηθυϑηθαν γὙ61 ΒΟΙΛΪη685 Ὑυ]Ἱρὶ γὙ6] υἱτοβ ἀοοίοβ 5011 τὴν 
εὐδαιμονίαν ποῖ ΔΡΡΘΙ]δηὐ, 56 βίσυυϊαο βατησηστ ὉΠ]. πο θοπῦχα δαδ!- 
νϑγαηῦ, ἱποϊρίαπὸ ἀ6 1615 γϑυρῶ ἴδοοσθ. Οθύθγιτη 81 ψν6}18 ἴπ ψϑυΌ]8 
ααἰθὰθ δῖο Αὐϊβύοὐθιθβ βοηὐθηξδμι Ῥ]αύομΙ8 ἀθβουιτὺ οογύῶ νϑβυϊριω Πῶ- 
ῬΘΥΘ, πθ 1ηὐθι]Πραβ ταῦτα Ὑ8 21 46 115 αὐδθ τηοᾶο οοτητηθπιοτδίδ, βυμῦ, 
564 ὁΧχ ἀδϑὰ Ρ]αὐουΐοο ἀθ σθρυβ δὰ πᾶπο ὑθυσθϑύγθμι πϑύστατα Ῥου πϑηὶ- 
Ῥυβ; πθὰ εἶναν γβ 21 ογϑθάδϑ θ5886 αὔθ σΥδιησηδίϊοὶ ΘΟρΡυ]δτα νοοϑηῦ, 
80ἃ γουύαβ ΤΡΘῚ 86 δχϑιβύοσθ, υοα 81 πϑρΊθχϑυιβ, ρούθγαπῦ γϑυθῶ ΠΙῸὸ 
βουϊρύω οὐΐϊδιη ἄθ 110 αὐυοᾶ Ατίβίοὐθιὶ δι᾽ αὑτὸ αἵρετόν ἐστι καὶ οὐδέ- 
ποτὲ δι᾽ ἄλλο τϑοῖθ αἱοὶ. 

Ῥορβύαπδιη θυ θαϊῦ απδϑηδηη ῬΟὐ Ββίσητιμη ΟΡΙ πο πθ5 ἀθ Ῥομο ἃρυᾶ 
οθύθυοβ ἱπνθηϊαηθαγ, ἄπο ᾿ἱπἰθυροπῖῦ 4θ 580. ΑἸΐογαμ (ἁπάσας μὲν οὖν 

. τινὰ λόγον ν5 28--- 80) 60 βρϑούαὺ αὖ ἰπὐθ]θσαύαν οὐ ουγ ῶπι ἴῃ 
ΤΘΟΘΏΒΘΗΘΙΒ. Δ] Ἰουττὰ βϑηὐθη 8 5101 Βα ϑέθοουιῦ οὗ ΟὟ αὐοα ΠΘΟΘΒΒΘΙΙΟ 
βθαυθραῦαν ἀθ Εἰπρϑμυ 5 1δ018 1 ἀϊοίτιη οδρ. 8. 4 πορ]θουῦϊθ ποη πα ]]15 
οἰτουτηβουιρύασγιιβ δῦ ἀγούϊουι θα5 αὐἱρυβάδμη ἢηΐθαθ. ΑἸύθγαχσα (απδθ 16- 
συν γ5 80 --- Ὁ 18) παρέκβασιν αὐἰᾶθιι ἴρ86 Ὁ 14 γοοραγ, 588 φρθυ- 
ὕππι οϑῦ, πἰδὶ 1ἃ ἀποαὰθ ἔϑοϊαῦ δα ϑᾶτῃ γθπὶ ἴῃ αὐἀῷ πὰπο τηθαϊῶ γουβῶ- 
ὕπγ, τηῖτ πὶ 6886 ππα 6 ΒΘΙΊΔΟ ἕδπι ἀΠ]ΠἸσθηῦθυ αἰβροβὶθιιβ ὑδί θη βαβοθ- 
Ῥουϊῦ ἸΌθιι. : 

28 βᾳ. ἁπάσας ἐξετάζειν τὰς δόξας ματαιότερον: τυἱὖ 1214 Ὁ 28 πά- 
σας τὰς δόξας ἐπισκοπεῖν... .. περίεργον. ΟΥ, 1145 Ὁ 2 54.,) υὉἱ 1θρ]- 
ἀϊπαπιτη 880. οοπβοὺ δειχνύναι μάλιστα μὲν πάντα τὰ ἔνδοξα, εἰ δὲ μή, 
τὰ πλεῖστα καὶ κυριώτατα; εὖ αἰοταπὺ δόξαι οὐ ἔνδοξα. -- ᾿Εξετάξειν 
ΒΙΉΠ16Υ αὖ τθοθηβοῦθ; ἐξετάξεν Θηΐτη ἡσττα 5. ααἱ ονοοδῦ ἐαηύπτῃ γ6] 
Θπυμηθγδῦ βίηρι]οβ, ὑππ| 18 ααἰ 46 7ᾳτὸ, ἄἀθ τηθυὶυῖ5, 4ἀθ υἱσῖραβ ϑνοοδΐο- 
γατῃ αὐδθβέϊοπθια παρϑῦ; ταὖ νὸχ ἰρϑῶ οὖ δᾶ οαριθὶ5 βθοιπά!, οὐ δᾶ ὑθυθ 
αὐδιύίατπιθ δυρατϊηθηύαμη γϑίθυυὶ ροβϑὶῦ, : 

80---Ὁ 18: παρέκβασις περὶ ὁδοῦ. Οιιοᾶ 7αην ργίάθην χιναθγ ξεν, 
μέγενην ἐΐω αὐδριἐαγιάινην 8, τὐὐ ργοβιοϊβοαγρνν ὦ ϑιμηηνῖδ γθγυη, ργίηοὶρὺϊβ 
οὐ ὑμᾶθ φιναδὲ ἀοδοοηἀαηνδ αα γοϊίηα, αν ἑΐω εὐ φαάθην ἐΐα ργύοίρία 
ποϑοομᾶα ἑαμηιαηι βρθην ηοδβ ργορογναηυνβ χο ἐοηαγ οηΐα: τὰ ἴῃ θα 
γ6 χιίαθ γηυθο 68ὲ γγοροβίέα ἀιδιξα ἑογμοηι υἱῷ; Ἰναδοί. ΤῬιωνααηιογζννην, εγυΐην 
ἦν χο ἀοοίγήηνα ἀ6 ἐγιδέϊεμοηάα υἱέα οομαϊὲ ροδϑὶξ, βοϊννην α 68ὲ ὐἱὐ αὖ ἐη- 
ὑὐο 18 χιυὶ ἀοοσοαΐι" ὧρδ6 ργοδϑὲ γϑοίάχιιε αἰδοίριγ αϑϑινοένιβ δὲ} ργοθαῦο 
χαθ ργοῦα 8ιυηί. Ταρένη ἐρφίξι)" αϑοδὲ τ διρηια ργζηοίρία, ὧν φιυΐθιυιδ8 
γαΐΐο οἱ σανίδα γοϊχιναγιίην γογάθην ἐγιοδέ, ορογίθας ργῖνι8 οορηζξα 6886 φιναηυ 
γοϑδὶ8 ρεγ96 76 αἷὦ ηιναθδέϊογοδ φιναδοιύηινο, υὐὐ ζ6γ6 οοσηίοη ὑἰογιηι Οηι- 
ηΐηο σαΥογ6 ρο886 υἱαθαηιμν. 

Φαῦτη ποῃμυπαιπδηη ἴῃ Αὐἱβίοὐδ!β ΠΥ 18, ὉΌΣ βατητηα βθηὐθη τα 
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41 ἡμᾶς ὅτι διαφέρουσιν οἱ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν λόγοι καὶ οἵ ἐπὶ τορδαϑ8ι., 
τὰς ἀρχάς. εὖ γὰρ καὶ Πλάτων ἠπόρει τοῦτο καὶ ἐξήτει, πότε- 
ρον ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἢ ἐπὶ τὰς ἀρχάς ἐστιν ἡ ὁδός, ὥσπερ 
ἐν τῷ σταδίῳ ἀπὸ τῶν ἀϑλοϑετῶν ἐπὶ τὸ πέρας ἢ ἀνάπαλιν. το96» 
ἀρκτέον μὲν οὖν ἀπὸ τῶν γνωρίμων, ταῦτα δὲ διττῶς" τὰ 
μὲν γὰρ ἡμῖν, τὰ δ᾽ ἁπλῶς. ἴσως οὖν ἡμῖν γε ἀρχτέον ἀπὸ ᾿ 
τῶν ἡμῖν γνωρίμων. διὸ δεῖ τοῖς ἔϑεσιν ἦχϑαι καλῶς τὸν 

82. καὶ Πλάτων] ΚΡ" καὶ ὁ πλάτων. 
2. μὲν οὖν] ΚΡΉΞΜΡΟΡ μὲν γὰρ. 

4 Ὁ ᾿πξουρυθίαπας γοοθ ἀρχῆς ἃρία δβϑῦ, ἱπιρθαϊαυῖβ αποπίθηη ἴῃ ἰδπι αἱ- 
γΘΙΒ0 ΒαΪαβ ποτυηϊηῖβ ἀϑὰ ποῖ ὉΡΪαῸΘ ῬΤῸ οοτΐο ἃρραγϑθῦ απδιημπδηη πο- 
ἐϊοπθη βουϊρίου ἴρβθ ΟὟ οουϊοβ Βαθυθυῦ, γ6] ϑἰΐϊδτη ρϑυοῖρϑυθ ἐἰὶ νἱάθ8- 
Υἱβ ΘΟτητηϊβέδ, 6586 αα86 ἀἸβοοσηὶ ἀθθραηῦ: π86 απϊάθτιη αἰ βου! δαῦθ πππο 
ΠΟῚ Ῥγθιηΐτηθσ, ἀρχαὶ Θηΐτη οὗ ἴπ Ῥυ]πηῖβ υϑυθἷβ (α 81 54.) οὖ ἴῃ δχέγθ- 
τοΐβ (Ὁ 8) ἃρογίθ βυυπὺ θὰ τὑπᾶθ Τ68 παὔαγατη βιι8ηι παθθπὺ, ἴῃ ααϊθτι8 
ΘΟΡΤΟΒΟΘΠα 8 βοϊθηξία, ἃ βοϊνίξαν : τὰ ἁπλῶς γνώριμα (Ὁ 8; γε] αὖ 1185. 
οϑὺ τὰ γνωριμώτερα τῇ φύσει) οὐ τὸ διότι (Ὁ 7). Θυοᾶ γρῖὸ Ὁ 6 ἸΘρΊ- 
αν ἀρχὴ τὸ ὅτι, 14 τ ταΐποβ αὐἰάοτα αὐξοπίατα ἰλΠοὺ; δῖ ἰδὶ ἀρχὴ 
πούϊομθτη Ῥυϊμΐ 110 ργὰθ 86 ἔθου απδ θϑάθιῃ ἴῃ ἀρχτέον Ὁ 2 οἱ 8 
βϑ 5. Ἰπα]οαῖα, δγϑΐ. 

Αὐ αἷϊα ἀαδθάδτ βΒαπῦ, ἴῃ ααῖθαβ Βδθυθαβ. Ῥυϊπγαμ) Θηΐτη ὉΌΪ ἰπ-᾿ 
οἷριῦ Αυὐιβύούθ!θβ μὴ λανθανέτω δ᾽ ἡμᾶς ἃ 80 ἀθ ἰούο σθπθυθ Πυ7ι85 
απδοοίδοιία, (περὶ ὁδοῦ ῃ 83) υἱάθίαν ἈΘ616. Νβϑο πδθ βθαπθπηξαῦ ἀβατιθ 
δα γουῦθα “ἴσως οὖν ἡμῖν γε ἀρκτέον ἀπὸ τῶν ἡμῖν γνωρίμων (Ὁ 4) 
1Π10 τηοᾶο ργοάπηῦ οομέγθὶ ἤμηθβ αὐδθβίϊομβ ῬΥΟρΟβιΐβθ. Θυπήχαν Ἰρὶ- 
ἰὰ ΘΧ ΗΒ ὙΘΡΥΟΡΔΥ ῬγοΥβαβ αὐϊοθπαιθ λόγοι βαπὺ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. 
Θαοα ἡπαϊοίατη ααπτλ π6 ργορίθυ ἴρβα αὐἱάθηῃ ῥυίνηδ, νϑυῦβ Πυιπβ παρ-᾿ 
εκβάσεως (ἃ 80 54.) ῬΒΠΟΒΟΡΒΟ ἱπιραΐαν! αποαῦ, ἀθβίἀθυαῖβ βᾶπ ἱπᾶϊ- Ὁ 
οἴπτη δ] απο, απὸ Ἰοοο τοῖο σθπθυθ, δα Ῥθοῦ δγ αποάάδτῃ ἀθνογξουῖς 
οταῦϊο. Νᾷτη ἡμῖν γε (Ὁ 8) ροβϑὶῦ αὐἴάοθτη ἱπίθ!Πρὶ “ὩΡῚ ππηο ἴῃ Πδ6 
ποβίχϑ αἰβρυϊαίίομθ οομπβυϊ ϊτητιβ᾽, 56 ἴδ ΘΟ Βθυυηοηΐ βουϊρέουϊβ ΠΘαῸ6 
αὐσατηθηἑα μι ΒΟποΥΘτὶ ΠΕ Θτῖβ. Οὑδ ἴῃ τὸ δΠαπδηδατη ξονύαββθ ὑτ]- 
Ὀαθηάθπτη βϑηὐθηξίαθ 1111} “εὖ γὰρ καὶ Πλάτων... ἀνάπαλιν (4.38 ---Ὁ1). 
Εὐθηΐτη αππιτη πθβοίϊϑηγβ ααἰθαβ σϑυθὶβ δῦ ἀἸΠΟΥΒΌΤΩ βρθοίβῃβ ΡΊαΐο ἰϑύδ! 
ἐναοίανθυϊδ, αἀαστηααθ κἰθαϊαπι ποῖ ἰΐα οοτΐθ αηξθ οοῦϊοβ μα θαιηαβ αὖ' 
ἱπλδσῖηθ Ὑϑυττη 10] σϑβέαγττη οορί αξϊο ποβύγω δαϊαναῦὶ ροββὶῦ: οοποθάθη- 
ἀὰπι ἄπο Ἰυτηΐϊπα απ ιβ βϑυτηο 1Ππϑέγασὶ ροξθταὺ πΟΌΪΒ ργῸ ἐβπιρουττη 
τηπξα ϊομθ βᾶπθ οὈβουγαία, 6588. --- 58 ρϑύρβϑιη δᾶ τϑααδ. 

4 8αᾳ. διὸ δεῖ τοῖς ἔϑεσιν. ἦχϑαι καλῶς οἱ. Ῥανξϊουϊᾷ διὸ 
ἀροθιηθν, 6 βϑηξθηξ βουϊρίουϊβ τὸν τοῖς ἔϑεσιν ἠγμένον καλῶς ἀπῦχῃ 
ΒΘΌΘΥΘ ἴῃ οὐμῖοῖβ οὐ φρο τἐοῖβ ααΐ Οηἶη0 ααδ γνώριμα 5101 86 ὁοῃ- 
βύθηἑϊα, βἰπὸ δαῦ 5ο] μη ΒαθΘνΘ ἔα] τα γνώριμα ααϊθαβ σϑτῶ ἀοοίσπδ ἩΪΕ 
Ῥοββιύ. Ηδθοὲ βθηΐτ τὸ ὅτι ἊΣ 6) 1. 6. 5βίπηθϊαο τϑοΐθ Ῥυδθοιριθηξθτη 
αὐαιῦ, ἀθ 5τιὸ ἃρποβοῖῦ ὅτι δεῖ οὕτως. Εῤ οὐποῖθ βᾶπθ ἴῃ σϑῦὰαβ αὐδ δὰ 
υἱέδτα Δαβαξαθπάδμι βρθοίδηῦ τὸ ἔϑος αποᾶ ἴδτθ ἴῃ τηθγᾶ τηθπἐϊβ ΘΟρ- 
ἰἴΐομθ ἣ ἐπαγωγή. --- Ῥοβοχίδ Ἰρίξαν ἴῃ μῖ5 ἀἰβραξαίίο ργοΐδοϊα ἃ χυδθ- 
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τορσυῦ περὶ καλῶν καὶ δικαίων καὶ ὅλως τῶν πολιτικῶν ἀκουσόμε- Α 9 
νον ἱκανῶς. ἀρχὴ γὰρ τὸ ὅτι" καὶ εἰ τοῦτο φαίνοιτο ἀρ- 

» ς » 

κούντως, οὐδὲν προσδεήσει τοῦ διότι. ὁ δὲ τοιοῦτος ἢ ἔχει ἢ 
λά κ᾿ 3 ᾿ δ δέ τὶ δὲ δέ δ ῖτον ’ ἄάβοι ἂν ἀρχὰς ῥαδίως. οἱ δὲ μηδέτερον ὑπάρχει τούτων, 
2 ἐξ Ὁ πν [4 Ἂ 

ἀκουσατὼ τῶν Ἡσιόδου 
ἕξ ᾿ ΄ τ 3..." ΄ ΄ 

10 οὐτος μὲν παναριστος. ὃς αὑτὸς παντὰ νοήσῃ». 

ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος ὃς εὖ εἰπόντι πίϑηται. 
τι ,ὕ 539 . ΕΣ ἢ ’ ΠῚ Ω ᾿] , 

ὃς δὲ κε μὴτ αὑτὸς νοξῃ μὴτ ἄλλου ἀκούων 

ἐν ϑυμῷ βάλληται. ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ἀρχήιος ἀνήρ. Ὁ 

0. ἀρχὴ γὰρ] ἀρκεῖ γὰρ ΜΡῬ, τιᾶγρὸ ΚΡ, Ἀν ΗΔ»; ΚΡ γγ, γὰρ ἀρχὴ. 
φαίνοιτο] ΚΡ ἐν τούτοις. ἡ. ἢ ἔχει] ΚΡΉΔΤ,» ἔχει. 11. πίϑηται] 
βῖο ΤΡ, πείθηται ΚΡ ο, οὐ. 

βΒέϊομθ περὶ ὁδοῦ Ῥγοὸρθ δὰ ἰάθη αὐοα δὴ ἴῃ φῬγοοθηλο 1094 Ὁ 971 -- 
109 ἃ 11 γεογίγαούαθιμη δῦ: πᾶπιὶ ατἱ 1110 ογαὺ ὃ ἀκροατὴς Πῖο οϑὺ ὁ 
ἀκουσόμενος (1090 Ὁ ὅ), οὐ ὁ καλῶς ἠγμένος τοῖς ἔϑ'εσι. πο ἴα τα] πηι 
αἰἴουῦ 80 6δὸ ααἱ δηΐθα πεπαιδευμένος αἸοοραῦαγ, Οπεργορύθυ θαυϊάθηι 
ΠΟῚ ΠΥΘΌΟΥ, 51 ϑχϑυ θοῦ Πα αϊθ ποβύγουτιτη. (ααρΡ06 αὐὶ ῬΥΟΠΪ 5ἰτηι8 
τα ἀπ αύϊομποα βαβοῖ ρΙ θη 48.8) αἰχουϊθαθιθ γϑϑυρια 56. Ῥϑυοῖρουθ ἀρ ]1015 
ῬΙΟΟΘΙΙ ἴῃ μἷ5 ΗΠ υΐβ ἀπονῦσα αἰύθυτιτη ᾿αὐὔθροτιπι θχϑύθῦ οαρ. 1, δἰ δθυτιηι 
τηὰπὐϊ αὔύπτα 109 ἃ 80 --- Ὁ 18. ι 

9---18. ἀκουσάτω τῶν Ἡσιόδου (ἔργα κ. ἣμ. ν8 298) οὐ απδθ 564. 
ΕἸ]ορσαηύιιβ παθο, αὖ τῳ ἀϊοδτα, οὖ οὐ τηδρὶβ τούπηο ἀϊούα αὐδιη τι8]- 
ἰαύπθμη οϑῦ δρυᾷ Αὐϊβύοξθιθιη, απἱ οὐϊδιη ἴῃ Ἰαπάδηαϊθ ροδύαιιιπι 10015 
ῬΘΥΡΥΘΥΒ. 6586. βοϊοῦύ. Αὖ οοοτθ αποάδιη ἀϊοθηαὶ ΠΟ ΒΟ] τῆλ ΒΟΥ ΡύΟΥ 5 
αἸοσαηῦ ἃ βου ρθουν Ὀτι8, 5βθα οἰϊαπι 6] βάθη ϑαοίουϊβ 8118 ΠΙΌΘΙ Δ 810, 
ἴτη0 δ] υϑάθιη ορϑυὶβ ραιΐῦθθ ἴηὔθυ 86, 1ᾷὰ αποᾶ ἴῃ ΝΙΘοΙη Ομ οἷ5. τη] 5 
ΘΧΘΙΏΡ]1Β ῬΓΟΡΔΥΙ ρούθϑθύ. Νϑαᾷχθ ᾿πα 116 οϑὺ ἐδ] ΟὈΒθυγαβθθ; ῬΘΥΒΆΘΌΘ 
Θῃΐη ἱπᾶθ Ἰοοουατη πϑύπγαμη οὐ ᾿ρϑϑτη βου θη 5 βϑηὐθηὐ δηλ τηθ] 18 
ΘΟΡΊΟΒΟΒΒ. 

Βδϑίαῦ αὖ Θχρ!Ποϑύαν, αὐἃ ρΡοὐδβίηγαμι Αὐἰβύούθιθυα τηονϑυῖῦ αὖ ἰούδτη 
Βδπο παρέκβασιν 109 ἃ 80 --- Ὁ 18 ΒοΟ ἴρ80 Ἰοθο ψοϊπθυῖῦ ᾿πύθυρομθτο. 
υῶ ἀθ τ αἀπππὶ ἴρ86 ὑφοθαὺ Ὀγουϊου ἀϊοθμ αποα τ] αἰ] ρϑηΐθυ οσμηηΐα 
Ῥϑυρθηάθηθ! τηδχῖμ!θ ὙΙδιη 510 ῬΥΟΌΘΌΠ6. Απίσηστη Ἰριθαν δάγουίδβ, 
Ἰηῦθυ ΟΡΙΙΟΠμ685. οθἰθυουαπι, α88 ἴῃ Ρετηᾶ ΟΔΡΙ 5 ρᾶγΐθ Θηαπθσαντῦ 
αὐδϑαὰθ πὰπο (8 38 --- 80) ἴῃ Ταα]οίτιιη γοοαύτιβ θϑὺ, αἰ ψϊτηδπι 6886 Β]8- 
ἰοπίοδτη. ὅϑ΄Ίη ορογίεγθὺ ργοδοῖβοὶ ἴῃ οὐμϊοὶβ ΔῸ 6θο, αποᾶ 1118 οδὺ αὐτ- 
αγαϑόν, αὐἵρρθ αποᾷ ἀπῦμὶ βἰὺ πάντων ἀκρότατον: Βᾶθο οϑβθὺ ργοΐθοίο 
νἷω ἀπὸ τῶν ἀρχῶν πθαὰπθ {110 τποᾶο βε 8. ϑββϑὺ δᾷ νἴϑιη ᾿ἰβίύϑιη Ῥ6186- 
αποπᾶδηη αὖ Δ]1α|8 ἠγμένος οπϑοὺ τοῖς ἔϑεσιν ὀρϑῶς. Ἐγρὸ αὐδ Ηΐὸ 
Ἰορστηύαν 1ἃ οἰποιαπῦ αὖ 1ατὴ ὈΥτηο 1ηϊδο ἀρραγθαῦ, ΟΟΥ απδθυθηα!] οὗ 
ἀοοθμαιὶ αἰΐϊατα ῬτοΥβΒ. τύϊοπθμηι οσαῦ αὐᾶτὰ ααδ ΡῬ]αὐομῖοῖθ Ὀ]οαθυ, 
-- Τρ86 γϑύὸ οὖ 118. αὐ ργϑϑύθυθα 46 ὑϑ]Ἰα ουαση ΟΡ᾿ Ομ Ὀπι8 Ῥυοροϑαϊύ 
οὐ βυαῷ βοηθοί οὸ ἔδυξιιυ, τπὖ τοχ ἀρθπάθτη εἷῦ ἀθ ϑαδαριηοπῖθ. ΑὉ 
111ὁ. Ἰηϊδίατη ἐδούσττι δῦ; βθὰ θϑάθιη ποὴ τηΐϊπαβ ἀρχὴ οϑὺ ἴῃ οὐμὶοΐβ, 
αὔδ1ο5. 8.1. ἀϊοῖῦ ἀρχάς. Νϑτῃ ἴῃ 60, ᾳυοᾶ ομμηΐαπι βατηπηση ϑϑὺ ὈΟΠ ΠῚ 
ῃοῈ Ῥούοβὺ ΠΟ 1π6886. οαπιβῶ, ἀπα6 γϑ]ϊατθητιηι τουαμη, αἀποίαποῦ ὈΟΠδΘ 
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ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ὅϑεν παρεξέβημεν. τὸ γὰρ ἀγαϑὸν τιορδν τὰ 
καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐκ ἀλόγως ἐοίκασιν ἐκ τῶν βίων 

μαθοπΐαν, παίασα ἀαῦ οουύθ τηοᾶτβ ρϑπᾶθαῦ; αὖ ααἱ ΠΠπἃ ργοῦθ πονϑυὶῤ 
ΒΟΪὰ5 ἰαηπάθιη ἀθ οδίθυϊβ γϑοῖθ ἡπαϊοαγθ ροββιύ. Θυδρτορύοι βὶ τὴν ἐπὶ 
τὰς ἀρχὰς ὁδὸν Ἰαυᾶαὺ Αὐϊδύοξα]65, οοπβθπξαπθυτη δϑὺ θαπῃὶ δα ἀοοίυϊ δι 
Ὧδ Ὀοαδ αὐ5 νὰ παύατα, ΠΟ ὈΥΪα5 ρθυνυθηδαστιηι 6886 ααϑηὴ ΔΌΒοΙ] θᾶ, 
ππϊγογβῶ το]ϊατιῶ αἰδραξαξίοπο: αὖ τουθτῶ ἔδούπση οϑὺ Χ, ὁ --- 9, Ἰύβατπθ 
αασχτῃ πἰ ΒἸ]Ποτηΐπ8. Θὐϊδτη ἴῃ ἴρ80 1ηἰ0 ἀ6 ϑδάθηι Ὀθαὐϊαῦθ νϑυρα ἔϑοθυθ 
γο]]δῦ, μαυᾷ ἱπϑρύσμῃ υἱἀθθαύαν 111100 αἰβυγηδνθ, 856 ποῖ ἰΐῶ δῸ ἴῃ τ᾿ 
γογβαϊαστηη 6886, αὖ οοηίτα τηογθὴ τὴν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ὁδὸν ἱηρτοᾶθ- 
γοίαν, 864 τὰ αὖ δῷ ἰαπίαμη ἴπ τηθάϊπμη ργοΐοσγοῦ ααδ8 οὐηηΐθ5. 58.015 
δβϑθηῦ ρϑιβρίοιια τηοᾶο τοῖς ἔϑεσιν ὀρθῶς ἠγμένοι οϑβουῦ. --- Οὑδθ 8ὶ 
γοτγῶ βαθὺ, 18 1ὴ Ὑἱ 468 ποὴ δια 8αγθυβ 105 ΒΟ] απ βρθοίαπεϊ, 56 οἐϊδμ δὰ 
88, Ἰάοπθαμι πππο ἔπΐββ Ἰοοαπι Οἱ ᾿ἰδύαπι Δρροπθογοὺ παρέκβασιν. 

Βδνου αν ροβὺ μᾶθοὸ οταῦϊο ἴῃ Ἰθρτθσηαμη οασβιση. (ὉΠ θιηογδ 5 
γδγ 118. Βοτηϊπτγ ΟΡΙΠΙΟμΐ τι 46 Βαματηο υἱΐαδθ ῬΌπΟ, αὐδουϊξαν αὐἱᾷ 508- 
ἐπθηάυτῃ δἰ 46 βίπρι δ. Εὖ ῥυϊσηθσσα αὐἴάθηι ριθαγ 46 ῬΙυτί 8 115 
((ὐϑὔα 17) «αἱ ομηποϑ τὴν εὐδαιμονίαν Ἰαπαδηῦ, ἴῃ ἀϊγουβαβ γθγῸ Ῥϑγἕθβ 
ἀθθαηῦ 51 αὐδογαῦασ πὰ 1 τ ροβίξα, δῦ: οἂρ. 8. 

1096 Ὁ 14 -- 1096 4 10. {7Πὲ ἑαπέορεγε αἰδϑδοηέϊαρε Ἰιοηυίηιο8 γι ἀοδουγί- 
ϑομᾶο ὕοηο, τὰ πᾶ ἢέ, φχιιοῦ ἡρβογυίην οηυ6 βἐμαζηι αὐ αἴυογ808 ἐοηατξ 
ἤπεβ. φμια τὴ γὲ ἐγίω ρυαθοίριιθ φϑΉογα Ποηυϊγιίην οὐβουυαγέν. (νιΐ ἴηι 
ἀοἴτοῖί8 υἱέαηι ἀοσονα οιρτιιγιέ, ἐϊδ σΥ αὐέδϑίηνιγη, 685 δὲ ατπιαϊαηί, τὴν εὐδαι- 
μονέαν 6886 ἐη, υοἰμρίαίο (--- Ὁ 32). Ἡοηογθην οηιηῖδιι8 γοθιι8 ργαοζεγιηξ, 
χιυὶ γεὶ οἵυϊϊὲ ορογαην ἀαμέ; αὐ ἄτην ἔην ἤπια ηιοάμην ἡμαϊοαμξ ἡοηὶ βαξ8 
ἐμέο! φενα υἱάεγηένη" χυϊά ἐρδὶ τοί. Οιογιοᾶο οηΐηι αἰΐηινῖβ ῬΥῸ ϑινηϊηιο 
ὕοηο τὰ ροϊιογτέ εἰδὲ πυϑηάθγθ, χιοά ἐπ αἰϊογιίην αὐϑιέγίο ροδβίζιηιν "᾿ο58ὲ5 
Ἡοποῦηιθ χιϊά ἑαμάφην δβὲ, ηῖὐϑὲ υἱγένἐϊβ υεἷ ργαφηνίιηι τδῖ ἐδϑέϊηιϊογυζιιη ὃ 
ϑ'εᾶ πὸ υἱὐγειέοην χυάφην ἔρβαηι ϑεαΐοβ γοάάογο ηιυβῳμαηι οοηβοῦῖξ, χιῖὶ γ6- 
»ριίαυεγῖξ ροβ886 ἐϊΐαην τα ἐηιροαιγὶ οὐ ἤθημ6 ἔρβα εἴ0 Ἠιοῦο οι ϑ8ιίηι 
φῬεγῇοϊαξ Ἠδχιια ηυνϊδογίαηι αὐοοαΐ (--- 1096 ἃ 2). (μευὲ ἐογέϊο Ἰοοο φοηϊηιθηιο- 
γαμαϊ ϑιμιέ, Ποηυῖηεβ ϑεωρητικοὶ, (6 δ ροδβίοα ογϊέ ἀασοηπάπηι (--- ἃ ὕ). 
φιμέην αὐέοηι αρραγεαΐ, μον 6886 ἐηιΐθ7 08 ἐγο8 μαἀϊοωμαὲὶ ἠιοᾶος αι βινηνηιὶ 
δοηὶ τοἷ δοοωιἐιαϊγυῖδ παΐιγα οἰ βἰηιρι τοῖον αὐἀδέϊριιαγὶ ροδ8ῖ8, οἰΐαηι ρῖιι8 
αδεδϑὲ α σεῖο, φιῖὶ ἐπι ορίϑιι8 Οηλη6 ρογῖξ δἐμαζιηι. Ο68 θηΐηι τὸ πος ηιιῖ- 
ἄοηὰ παϑορέ, οὐ ῬγΟΡΊοΥ 86 εἰηξ οαρείοηαα (--- αι 10). 

Ῥυῖτηο 1000 ΟὈβευνδηάθμ, ἴῃ ὨΪ58. Ὧ0π ἀθ Ἰἰβάθτῃ 0]8 πη βϑῃξθηἝ!8 7π-, 
αἰοαυ! ααδ8 109 ἃ 20---2ὁ0 ργοροβιίδθ δγϑηξ: βαπὺ αἀα86 μος περ] ρϑπξαν, 
(σοῖαῦ ορίμϊο θογατη, ααϊραβ βαηϊξαβ οτηπῖθτι οΟΡύϊ πηππ γἱἀθθαΐαν 1094 8, 
24); βυιιὺ ααδθ δἀάαπίιν, παῖ αὐ Πᾶς 1ῃ τὸ τοῦ ϑεωρητικοῦ Ῥτοργίΐατη 
510 1Π16Ὸ ἀἰδυϊηοεῖβ οουΐθ γϑυθ]β ποῖ ἸαρτἝιν; π66 ΟΥΘα 1116 δϑῦ, πομ ἔπϊβ86 
ἦατα Ῥυϊάθυη ααἱ νἱνθα! ᾿ρβὶ Βοπουῖβ ἀυ]οθαϊμθ βργϑιᾶ Π]ατὰ αϊσηϊξαύθυα 
ὑπραθγθηῦ; υἱγξα β γογῸ ἴῃ ΟΡ. 2 π6 πιθῃξΐο αὐαἱάρθηι ἔμοΐα ογαῦ. -- - 
Νοὴ τΐπὰβ ρραγθὺ αἰδθυσιη: απ παὐγοααθ ἰοθῸ ΘοΟΙαμθιηογϑηθαν, ΠΟῊ 
θαμάθιη απδϑὶ ρυϑάθη αὐτορίαπιθ οὈἐϊποπὺ; 1ἃ απο τηαχίπιθ ἴῃ ορὶθυβ 
βρθοίδξαν, ὁ πλοῦτος οπὶμ ατἱ οαρ. 8 οχύτὰ οὐάϊηθιη ἴῃ ἤπθ οατῃ 60π- 
ἰετηῦα ατπιοάδιη τϑρυαϊαῦαν Ἰηϊξο ποῖ ἰαηδαχη ἰηξου ἐγῖδ, οταὺ ἀπδ6 ῥὈυΐτηδ 
ΔΡΡΘΠαθδπίαν (ἡδονὴν ἢ πλοῦτον ἢ τιμήν 1090 ἃ 28), 564 ἰπέξξθι οἸηηΐα, 
5018 ὈΪ8Β οοουττοεαὐῦ (109ὕ 8. 28 εὐ 36). Πΐοοβ ἰρίδαν ἀβῦχτη 6886 Ατίβέο- 

1ὅ 5. ̓  



10 ΑΒΙΞΤΟΤΈΠΙΚ ΕΤΉΪΟ. 

τοϑδ»1 ὑπολαμβάνειν οὗ μὲν πολλοὶ καὶ φορτικώτατοι τὴν ἡδονήν, Α 5 
διὸ καὶ τὸν βίον ἀγαπῶσι τὸν ἀπολαυστικόν. τρεῖς γάρ εἰσι 

ἰθίθα οὼ ᾿ἰθουξαΐθ αὐδτι Ἰορὶθϊππατη οθηβθραῦ ἀαστι βἐαύίπι 109 ἃ 99 
αὐἀογοὺ “ἱκανὸν (ἐξεταάξειν) τὰς μάλιστα ἐπιπολαξούσας (δόξας) ἡ δὸο- 
κούσας ἔχειν τινὰ λόγον. ϑ6ἃ ῥταρίθι Ποὺ ἀϊοθηᾶπβ ϑϑὺ δϑβυτηβίββθ 7π- 

᾿ ἀ1οἷ5. φαοξουαΐθια ἀπατη ααδθ οδΡ. 2 Ῥτοροβιία, δγαῦ ορίῃϊοηττη γαγθύξβ 
Θδτη αὖ δα Τοπῦθηι βαθππι γτϑαποθυθὺ δα αϊνθυβι αΐθιη τῶν βίων Ὑ6] τηουηι 

᾿ οὗ ἱπρθηίουτιιη (1096 Ὁ 1 54ᾳ.). υοᾶ αὐἱάθιῃ ἡπαϊοίαχη, ἀππητηοᾶο ὁ0η- 
βύθὺ αὐϊπδτη βέον Ὑ6] Το γ88 ῬΥΟΌΘΠΑΙ βἰπὺ οὖ ααΐπδπι υἱδαρουαπα!, οθυ- 
ὑἰββίτησπη βᾷπθ ϑϑὺ δίατιθ υὐϊ]]ββίτητιθι δι τηυ]δαβ ᾿πϑηθ5 αἰβοθρῥα ομθα 
δυπουθηᾶδβ; ἰαύθαῦ δαΐθυα ᾿ᾶθμι Ἰδτὰ ἴῃ 115 ααδ8 ἀθ ἰάομθο μα]α5 4οο- 
ὑχίπαθ δυάϊΐοτο 1090 Ὁ 458ᾳ. ἀϊούῳ βαπί. ΕῚ0 γοῦὸ μοὸ πιοᾶο αὖ ἼΘΙ 
ΘΥΑΡ] 5. ἀ6 νϑγ118. ΟΡ πΙοππ ΘΟΙΉΤ ΘΗ 5. ἀρϑηάιη 5ἰὉ, 508 ααδουαθαν 
αἀπομιοᾶο ᾿ρβουτιπὶ ΠΟΙΆ ΠΠ 1] Ὁ ΏἾΤΉΤΙΒ ῬΟΒϑιῦ 6586 αἰβροβίξιβ; 1ᾷ αποὰ ἅ6- 
Ὡΐατθ ΘΧΡΙΙΟΔΥῚ πϑαῦῖὺ τἰδὶ οορπίτα ϑηΐτηϊ Ὠπτηδηὶ παὐαγτᾶ. ἘΠῚ πΠοο ααϊ- 
ἄθμι 60 ἰοῦ αὸ ππηο ῬΘΥΥΘΕΪΠτι8. ὙΘΙΙΒ ΠΟῚ ΘΧΡΥΪ αἰ δαν, ὺ νἱ 468. ἴδηι 
ουυὶ οὐδ οι θμὶ ὩΘΟΘΒΒΑΤΟ δ δ απδθ ΟΡ. ὁ οὐ 18 ρουὑγαοίαμπξιν (οἔ, 
1102 28 ϑεωρητέον δὴ καὶ τῷ πολιτικῷ περὶ ψυχῆς). Οδδ 5ἱ δὰ 
μαθθηῦ, ΠΟῸΠ ΤΙ ΌΘΥΒ ἐΥΊΡΊΘΧ βϑὑθἐϊτη Πομλΐπτιη σΘητι5 τη δχῖγ 6. ῬΤΌΡΟΙΪ 
(τρεῖς εἰσι μάλιστα οἵ προὔχοντες 109 Ὁ 17): τὸν ἀπολαυστικόν, τὸν 

᾿ πρακτικόν, τὸν ϑεωρητικόν. ΑἸΠΟΠ ἔδτθ θαᾶθηι Ρ]αίο ἱπ ΒΘΡΌΡ] θα, (μ6 
πλυ]έδ, ΘΟΠρΘΤΘ1}) αἰβοθυπῖθ, ἀπῦτη 110 νυ. ΓΧ ῥ. ὅ806 τὸ φιλοχρήματον 861ι 
φιλοκερδὲς αποᾶ ἱπβουνιῦ τῇ ἐπιϑυμίᾳ ορροιὶν τῷ φιλοτέμῳ ν8] φιλο- 
νείκῳ δἴατιθ τῷ φιλοσόφῳ 58θὰ φιλομαϑεῖν Νραὰθ αἰϊαπᾶθ ῥγοΐδοῦα οϑὺ 
6] υβάθιηῃ ἀοοίτίηα, ἅπμ 10. ἸΙΌγο ΠΥ ὑγθβ 1188 υἱγϑαύθθ δἀπυη ταῦ: τοῦ 
ἐπιϑυμητικοῦ σωφροσύνην, τοῦ ϑυμοῦ ἀνδρίαν, τοῦ λογιστικοῦ σοφίαν. 
ΝΟ ῬΥΟΥΒαΒ 1ἄθπι, Ββ6α ΠΟῊ ΔΌΒΙΤΏ116 β8η6, απο Ἐπιάθυητιβ ἰὔθυτστη αἰ 0 
᾿δθυτπι ὑγθ5 αἀϊοὶῦ Θ886. ΟΡΙ Πομ68 46 680 αποά μέγιστον οεὺ ἀγαϑὸν, δἀαὺ 
φρόνησιν αὐὐὖὺ ἀρετὴν δὐὺ ἡδονὴν Ἰαπααπίίιμ (1914 8, 82; 191 ἃ. 84; 
1218} 80). ᾿ 

Θυϊ ἴῃ πῦπο τηοᾶτππι βθηβουῖῦ (6 Ὠυ]ὰ5 ορΡῚ 5. Βυϊμητηῶ, οδΥθ οἱ Π6 
ἴῃ ΒΙηρῚ 8 απδ88 ἀϊοία βαηὺ 4118. γ6] ρίυχα ἀθβίαθγθῦ αὐυδηι ἀθαῦθχῃ οϑῦ. 
Νδῖὴ αὐδ6 ἰαηροπᾶδ υὐαῦθ δγαηῦ ἕδη ἃγοῦϊβ Ὑ] ΠΟ] 15. οαχῃ τα ]0ϊ5 αὔα 
ΘΎΘΥ ΒΒ Π8 πηΐγϑυβθθ Ὠ]ὰ8 βοϊθηθίδθ απδθϑυϊοηϊθιιβ σοη πορδηΐαν, αὐ 
ΠΘῸ Ῥϑιοὶβ ὙΘΥΌΪΒ ΠΘαῸΘ ΟἸΩΠΙΠΟ ΠΟΟ ἰοθῸ ρ]θπᾷ [ποθ 1]π|ϑύγαντ! Ῥοβϑθηΐ, 
Βυϊβοϊοῦ Ἰρίθαν βἰρηϊἤοθθθθ, ἴῃ 1185. αἀπ88 1095 Ὁ 1 -- 22 ἅ6. γοϊαρίαϊα 
ἀϊοαμπύτι ἀθβοθη 1886 βουϊρύογθιη δια θαμὰ ἡδονήν ατιϑη σα]ραγθβ ΠΟΙ ΪΠ65 
Βοατα πογουϊηὺ, ἄγευστοι ὄντες ἡδονῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἐλευϑερίου αὖ 
γουθδ ἱρβίυβ βυμὺ 1170} 19: ἴῃ οχρ οάθμαξ ορίηΐομθ τῶν χαριέντων καὶ 
πρακτικῶν (1096 Ὁ 22 56.) Θυυπάθηη ἃ Ποποτα δα υἱγθαύθμμ, ἃ νἱγθαῦθ α]- 
ὑθυϊαϑ ῬΥΟΡΥΎΘΒΒΌΤΩ 6586 αὖ ἀαὐῶ Π1ο Ῥυϊτηῶ ΟΟΟΔΒΊΟη6. ἱπαϊοαχγϑὺ θᾶ 861- 
ὑθηθίατα. απ86 5αχημηδι ἱρ8ὶ ϑϑῦ, απὸ οτηηΐα ἴῃ ἐνεργείᾳ ροβίδα βαμῦ, ΠΟ 
ἴῃ ἕξει; ἀθηΐασθθ ἀθ βοηθθιἐϊ τῶν ϑεωρητικῶν 1096 ἃ 4. ὅ νἱἄοτὶ {ΠπῸπὰ 
αὐἰᾶθπι ὨΪΏ1] ῬΥΟΥΒΒ ΘΟΙΧΙΒΒ8, 564 5'ηθ ἀυὍ1Ο ππὸ αὐοαὰθ τοίθγθηδ, 
6888 “φαίνεται δ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνα 580. τέλη εἶναι᾽ (1096 ἃ. 9), αὖ πα ϊοϊαμῃ 
Ὧθ ἱρβῶ στ ἰδ: ]ουηΐητβ βού οοηβύθθῦ. 

Εὖ Βαθοὸ αὐἰάθηη δι βοηὐθηςίαβ ΠΠπϑυγαπᾶδθ; ἀ6. γϑυὶβ αὐἱθυβάθηι 
ΒΟΠΏΌ118, δ) οἰοη δ. ᾿ 

11 διὸ καὶ τὸν βίον ἀγαπῶσι τὸν ἀπολαυστικόν: Ἱρῃογαηΐθο βοι]]οϑὺ 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4. 8. 

καὶ τρίτος ὁ ϑεωρητικός. οἵ μὲν οὖν πολλοὶ παντελῶς ἀν- 

δραποδώδεις φαίνονται βοσκημάτων βίον προαιρούμενοι, 

τυγχάνουσι δὲ λόγου διὰ τὸ πολλοὺς τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις 
ὁμοιοπαϑεῖν Σαρδαναπάλλῳ. οἵ δὲ χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ 
τιμήν. τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βέου σχεδὸν τοῦτο τέλος. φαί- 
νεται δ᾽ ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ᾿δηπουμένον; δοκεῖ γὰρ ἐν 

τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι ἢ ἐν τῷ τιμωμένῳ, τἀγαϑὸν δὲ 
οἰκεῖόν τι καὶ δυσαφαίρετον εἶναι μαντευόμεϑα. ἔτι δ᾽ ἐοί- 

κασι τὴν τιμὴν διώκειν, ἵνα πιστεύωσιν ἑαυτοὺς ἀγαϑοὺς 
εἶναϊ ξητοῦσι γοῦν ὑπὸ τῶν φρονίμων τιμᾶσϑαι, καὶ παρ᾽ 

82. ὁμοιοπαϑεῖν] ΚΡ ὁμοπαϑεῖν. Σαρδαναπαάλλῳ] ΒΕΚΚ. τηδ]. σατη 1]. 
Ργδϑίοσ ΚΡ Σαρδαναπάλῳ. 237. πιστεύωσιν] ΚΡΉΒΜΡΟΝ πιστεύσωσιν. 
᾿ὩΊ, 38. ἀγαϑοὺς εἶναι] ΚΡΜΡ εἶναι ἀγαϑούς. 

αἰΐατι νοϊαρίαξοτα ργϑθύου ἀπόλαυσιν. ᾿“πολαύειν Θυΐτα νου θατη Ῥυορυϊοτ 
οϑὺ ἀθ ἀθιτοὐῖβ αὐἰθαβ ΟΟΥΡτιΒ Ποιηϊπθτη τηδχίτηθ σαπᾶδῦ, αὖ 1118 4. 80 
ἀἰβοδταυβ ἀπόλαυσιν πᾶσαν γίνεσθαι δι᾽ ἁφῆς. Ουδπιαυδπι ἴρβα νὸχ 
ΠῸῚ ΠΘΟΘΒΒΘΙΟ δα δὰ ἴοτὺ απᾶ υτη]]1δ, βαθὺ δαξ ῥτᾶνῶ; σοϑὶυῦ αποᾶ 
1339 Ὁ 6 Ἰερίθιν τί δεῖ μανϑάνειν αὐτούς, ἀλλ᾿ οὐχ ἑτέρων χρωμένων 
ἀπολαύειν; ἀθ 68 νοϊαρίαθθ αἸούαμῃ ϑβὲ, αὐϑηι ταπβῖοϑ, αὐδουί. ---- Οθύθγαμα 
81 γοϊπθσῖβ οομΐουτθ απ8δ8 Ρ]. ῬΒΙ]ΘΌ. 231 οὐ 617, Ρ]. ἤδβρ. ὅ86 ἃ (0 ὉἹ 1ὔθηι 
εβϑὺ ᾿ βοσκημάτων δέκην ̓) Ἰοστιπέαν, αἀἸχθυῖβ ἢ. 1. ᾿ἴΐῶ 46 γοϊαρίαθθ ἠπάϊοατὶ 
αὖ ἔοσθ Ῥ]αΐοπθοιι δπαῖγ 10] γἹΘΥ1 Ῥοββίβ. 

17.18. τρεῖς γάρ εἰσι μάλιστα οἵ προὔχοντες 50. βέοι αὖ ἀρρατοῦ 6χ 
115. αὐ88 βϑθαυυπέαν δὅ τε νῦν εἰρημένος, ἀποᾶ ποι ροξοβὺ δ θυ βαρ] ουὶ 
αὔϑῖη γοοθ βίος. Θυοᾶ τἴὰ Ῥγοροβιδατη δῦ, δπαγγαῦαν αὐϊᾶάθιι ρῬ88110 
τησίαθο τηοᾶο; πᾶτῃ απ βίπρτ]α σθηθγα, ἀθβου 6 ηᾶδ, βἰπύ, νϑυὶβ οὗ δὲ 
χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ (Ὁ 22) οὐ ὁ δὲ γρηματιστὴς (1096 8. 5) 5Βῖπθ ἅπ- 
Ὀΐο πο βέος τις, 5864 Ποπιΐηυτη σθητβ ἱπαϊοαῦασ. ϑ'ϑα ἰηϊδο πΟῊ 51Ππ8 
οασβα σαΐστιβ αἰχὶῦ βρθούαγθ ἱταδρίηθβ αὐ881 στύϑθ Ὠαμηδηδ,.6, ααΒγΌτη ἐγ88 
αἴνθυβαθ τηδχίτηθ ἴῃ ΟΟΌ]08 ἱπουγγαηῦ; ὈΙΔΟΘΥΘ 1}}1} ἀπϑτὴ ῥγῶθ οθύθυβ, 
1πᾶ46 ορθϊπθιῃ βουὶ οὐ Ἰπαϊοίττη. 

22. Σαρδαναπάλλῳ ΒΘΚΚΘΙτι5 ἴῃ τηΐπουθ οαϊξίομθ ὃχ ΚΡ. -- Ἑπτηϊ- 
πϑηΐθ5 ροὐύθηςιϑ, ορ θπιβασθ, ἴῃ τπουῖθτβ Δ] θοῦ ποι 18 ἐβηύαυτη οἰβοϊππὶ 
ταὖ οΘἰοπίαν γ6] ϑχουβθηΐαῦ απδ8 Ῥγάγῶ βαηῦ, 568 τὖ οχβιδίαπῦ αἱ βρὺ- 
γίδτη ϑχοορσι θηὐ βαρ θπίϊαπῦ ἀοοθηΐθια οὐ 7πθθπέθιω ρϑυυθυβιββίτηδ απ86- 
ααθ; οὗ γὰρ σοφοὶ διατρίβουσιν ἐπὶ ταῖς τῶν πλουσίων ϑύραις, αὐ 6 8:- 
ταομἶα8 Ἰαπάαξαν 1391 ἃ. 9 5α. 3 

28. τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βίου σχεδὸν τοῦτο (1. 6. τιμὴ) τέλος. Θυοά 
ΒΙτ ]Πἔτηο Ἰοοὺ Επᾶάθτημβ 1216. 28 --- 21 τηοποῦ, τὸν κατ᾽ ἀλήϑειαν πο- 
λιτικὸν τῶν καλῶν εἶναι πράξεων προαιρετίκὸν αὐτῶν χάριν, ποπ αὐ 
Ἰαυάοίυν αἰϊπᾶνθ ΟὟ οοτητηοάστῃ, ἴοθστθ δ᾽ιβ θβεθ υἱάθέαν ααἱ βρθοΐθτῃ 
ΘοΥτσθηξβ οαρίδῦ. Ἰᾶὰ αποὰ ΘΧΘΙΡΙ1 οδτιϑδι τηοηθ0; τα], Θηΐτη ἐδ] ϊῶ 
ΘΟΠρΘββουΐβ 6χ ΕἸ Θ 118. 

Αὐίςε, Ἑτηΐο. Ρ 

2 . ’ [χὰ - ἢ , ὶ ε λ Α 

«1.8 μάλιστα οἵ προύχοντες, ὁ τὲ νὺυν εἰρημένος καὶ 0 πολιτικὸς 1096} 18 
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18 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ΕΤΉΤΟ, 

τοϑῦν 39 οἷς γιγνώσκονται, καὶ ἐπ᾿ ἀρετῇ δῆλον οὖν ὅτι κατά γε Α 3 
80 τούτους ἡ ἀρετὴ κρείττων. τάχα δὲ καὶ μᾶλλον ἄν τις 

τέλος τοῦ πολιτικοῦ βίου ταύτην ὑπολάβοι. φαίνεται δὲ “ἐτ᾿ 

ἀτελεστέρα καὶ αὕτη" δοχεῖ γὰρ ἐνδέχεσϑαι καὶ καϑεύδειν “4:77 
τ τινὰ, ἔχοντα τὴν ἀρετήν, ἢ ἀπρακτεῖν διὰ βίου, καὶ πρὸς τούτοις ῥὼΞ 

“τ Ἰούδα κακοπαϑεῖν καὶ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα" τὸν δ᾽ οὕτω ξῶντα ᾿.} 
οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ ϑέσιν διαφυλάττων. καὶ 

περὶ μὲν τούτων ἅλις᾽ ἱκανῶς γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις 
εἴρηται περὶ αὐτῶν. τρίτος δ᾽ ἐστὶν ὁ ϑεωρητικός, περὶ οὗ 

ὅ τὴν ἐπίσκεψιν ἐν τοῖς ἑπομένοις ποιησόμεϑα. ὁ δὲ χρημα- 

81. δὲ] ΚΡ γγυ. γὰρ. 82. καὶ καϑεύδειν] ΚΡ καϑεύδειν. 
ὅ, ἑπομένοις] ΚΡ ἐχομένοις. 

29. καὶ ἐπ᾽ ἀρετῇ: τυ] Θοπίτη πἰϑὶ ἀρετῆς ἄϑλον ἡ τιμή 1128 Ὁ 8ὅ. 
8. ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις: ἀϊοθπάυθ οδὺ Ατίβύοίθιθβ οὐ ἴρ88 βἰσηῖ- 

ἤσδββθ αποᾶ βρτῶ 46 ἢυ)υὰβ οδρὶθ5 παὔαγα τηοητιίτητιβ; απιᾶθ Θηΐπὰ ἐν 
τοῖς ἐγκυκλίοις ἱκανῶς ΘΧΡΙΠΟΔΥΙ ρούθγαμῦ, πο 1ἃ βρθϑοίδηῦ αὖ δα ᾿ρϑυχα 
τϑυαπὶ ἑοπύθτα ροπϑίγθηῦ γ6] αὖ (τΘρυαϊαῦθ ὁπ! τ8 αἀδ8 Δ] Ἰογατι Ῥοὐϊαβ 
ἀοούτίπδτη τϑάοϊθπῦ πθαὰθ ἀπάϊαπθ οοπΐτῳ ἀπθιαίίομ θα Βυτιθῦο Βα Ὁ) θῶ 
ἰαπύαμα Ῥτορομδηῦ αυδθ ΒουρύουἹΒ Ῥτορυῖα. βηῦ οἱἀθιηααθ οοπϑύθηΐ. 

4. ὕ. περὶ οὗ τὴν ἐπίσκεψιν ἐν τοῖς. ἑπομένοις ποιησόμεϑα. 81 1ά 
ἴρϑατη ἔθπθβ, 46 αὰοὸ ἴο αὐδουϊύαν, αὐἱ8 ἣ ϑεωρία ἔδοϊαι ἀΐοο δᾷ 5ππι- 
ταῦτ γίΐαθ θομστη, ἀϊοθηᾶατῃ οὐἱὺ τὴν ἐπίσκεψιν Ὧομ Ῥυΐαβ ἴῃ ΗΒ ΠΌΥΙΒ 
ΟΟΘΌΤΤΘΙΘ αὐδ Καὶ 7. [Ιΐὰ αὐἰάθπι “ἑπόμενα ἀϊοθγηθαθοῦ αἀαδθ γα]ᾶθ 
γϑυιού βαπύ. δ ἴῃ τὸ ααἱ οἴ!παϊν, οοπύχαγίαμη ἔθγθ σάτα ρούαθεϊν 
ἱπργϑᾶϊ: βρθούδσϑ ϑηΐτη βᾶθο δᾶ Ῥγοχίπηαμι οορτῦ. Ναιι αἱ ΒΌΙΏΤΊ 1. 
Ῥοπατα Πυθα δ 6586 ἀϊοαπὺ πὶδὶ ἐν τῷ καϑόλου οὐ ἴῃ Ῥ]αίομῖοο αὐτα- 
γαϑῷ, γντοΐϑοΐο ταθηὐὶβ ὀοριαθομ! 1ἃ ἀαπῦ τιὖῦ βοῖ ροβϑιὺ δᾶ 1Ππ|ἃ Ῥοὺ- 
γοηΐτο, Ο 1 οἷδβ βᾶπθ, δῦ πο οτήπθιι ϑεωρέαν ψΘΥΒαΣῚ ἴῃ 1ᾶθϑ, ὈΟΘΗΪ π60 
αα88. 680. 4 οοπίγω Ρ]αὔομθια ἀἰθρυθθηῦαν Ὁ]18 πὶ ΒΘ ΌΘΥΘ ὙἹτη ΠΪΒ1 ἴῃ 608 
αὐἱ Ῥ]α ομῖοο τποᾶο ῥμ]]οβορ θη. ΕἾ Π ΤΠ ΒΤ ΠΘΥΒ, ΟἸΩΠΙΠΟ ΘΔ. ὃ ἰγ88 
1105 βίους τοὺς μάλιστα προὔχοντας ποὴ ἰδ165 ἀθβου!ϊ] απ8165 τϑυθγῶ 
βαθὺ δαὺ ἀορθοπῦ θθ86 864 αὐδ|οβ να]ρὸ οἰβηρτηΐαν, ποι ἰῷ δΌθασαθ 
ν᾽ ἀθὈϊθαν τα αῖβ Ραΐατο τὸν ϑεωρητικὸν βίον διΐθ ΟΟΌ]05 ἔαϊθθ8 δ 5ὶ- 
ταὐ Πα! θη τηϑχῖτηθ θούαμα ααἱ Ῥ]αὔοπθιη ἢἷ5 ἴῃ τϑῦυϑ ϑθασπηθαι, --- 
Νϑο τσὶ οϑὺ ὡριυᾶ Αὐϊδύούθι θη, απϑδϑϑύϊομθιη πϑποὸ αὔδθ ἔδϑ υἰψίτηδ 
οὖ βυτήσηδ δϑὺ ἰηὐου δὐμιοθβ βίηθ πρϑι αύϊομθ ἴῃ τηθαϊαμι ῬΥΟΥΘΥΥΙ, 5610 
δαΐοια (81 ἀϑαῦδγ) 60 ρῬογάποὶ αὖ τῖῦθ δρβοϊγαῦασ, Ἐϊδάθιῃ ἴῃ ῬΟ] 1018 
Ῥου Πρ ϑηΐου “δχρουϊθασ. 1824 ἃ 26 (πότερον ὃ πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς 
βίος αἱρετὸς ἢ μᾶλλον ὁ πάντων τῶν ἐκτὸς ἀπολελυμένος, οἷον ϑεωρὴ- 
τικός τις οὐ αἀπδ8 βϑαπαηύαγ) π66 ὑδιλθη 1110 αἰνταν. 

ὅ 8ᾳ, ὃ δὲ χρηματιστὴς βίαιός τίς ἐστι: βέαιος Θϑὺ ααἱ νἱτη ἰηξον, 
γοὶαὺ Ρ]αίο ἀϊοῖῦ τὸν λογισμὸν πρᾶον εἶναι καὶ οὐ βίαιον (ἰϑρρ. 04 8), 
Αὐἱβέούθιθβ. 46. ορίπίοῃμθ θούυσα Ἰοααίΐδαν ααἱ τὰ ἡδέα καὶ τὰ καλὰ ραϊοηῦ 
βίαια εἶναι (ἀναγκάξειν γὰρ ἔξω ὄντα) 1110 9; βέαιον πάϑος οϑὺ απο 
οὕτὰ Υἱ ἰπΐθυθαῦ πθαπθ Πουαΐμ68. ἰο]θσαγθηῦ Ἶδὶ πϑοθϑβιναθθ θα γ ΠΒΘΟΤΙΒ 
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ἜΡΡῸΥ ἀγαϑόν' χρήσιμον γὰρ καὶ ἄλλου χάριν. διὸ μᾶλλον 

τὰ πρότερον λεχϑέντα τέλη τις ἂν ὑπολάβοι" δι’ αὑτὰ γὰρ 

ἀγαπᾶται. φαίνεται δ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνα᾽ καίτοι πολλοὶ λόγοι 
πρὸς αὐτὰ καταβέβληνται. --- ταῦτα μὲν οὖν ἀφείσϑω. 

6. βέαιος 508ρ. 9. καίτοι] ΚΌΜΡ καὶ. 

οοϑοίϊ, γϑὶαὺ ϑάνατος βίαιος, πόνοι βίαιοι γε] τροφὴ βέαιος (αὖ δεὖ 
1888 Ὁ 41). ΠΙυᾶ ἀρυᾶ Αὐἱβυούθιθυη οϑυὺθ ταϊμυβ ἀδιδαύατη οϑὺ, μοῸ ἐτὶ- 
ἔπτη. ϑεα ἰουξίατη πὸ οδὺ 4θ αὰὸ οορίίαν! ροβϑὶῦ. ΠΙοογθῦυν ρίαν 18 
ααἱ 14 ἀπῦτμ ἀρὶῦ αὖ τϑῖι ἕϑτα! ]Ἰαγθια δαρθαὺ (ὃ χρηματιστὴς) γίτα ̓ πῆθτγθ 
1118. Αὐ ἴῃ μοο αἰ βουϊίαβ βᾶηθ. Οὐ ϑηΐτη ἰπϑὶῦ ἴπ ἰδύο βύυαϊο δ]ϊαπά, 
ἀπο δηΐτηυβ οὈατοβοαῦ οοραίαταθθ πουπυπαῦδτη οοπέχα οθύθσοβ ὑδῃ- 
ααϑη οομίγα ποβύθβ δὺ ἰπίμηοοβ βϑδυῖγθ, ΟΌΒΘΥΘΒ ὨΘΟΘΒΒΘΤΙΟ: αὐ ὮΟΟ 
ἃ τϑὰ ἀπ 60 6 γϑυΐαβ, αὖ ραύΐθβ {Π1π4 Βοιηϊηστη σΘΠμῸ8 ΠΟῸῚ 8118 
ἀϊοΐαση 6886 σἱπι ᾿πΐρθυυθ, 564 τηδιχίτηθ βΒ:δὶ, αποπίδηη γαυιυϊδ, Βα Βαδπι 
γιΐζατη αὐϑϑὶ ἀθναβύθη Ὁ Αὐ τω Αὐἱβυοθθι θβ ΟὈ] 8 θεβοῦ, αποᾶ 1ρ886 8ο- 
ἀϊομῖβ βέας οὐ βιαίου ῬτΟρσῖθπι γοϊθδῦ 6886, βοϊοθῦ αὖ βέα πὸορ δββϑὺ 
πῖδὶ πθοθββιύαβ ἔξωϑεν ἀναγκάξουσα. ῬΘΌ]1Ο 58π86 Δ]106 7 γ685 858 πδθθγοῦ, 
81 ὁ χρηματιστικὸς βίος ἀϊοίτιβ οπδϑὺ βέαιος 6886; ροββϑθὺ ϑιῃΐπι ΘΟΙΡΆΤΔΥΘ 
απδτὰ βαρτα ᾿απαδγίτητιβ βέαιον τροφήν. ΝΟ Ἰοῦσαρ  Βίτηῃ : ΠΟῖ οΥΘᾶο ᾿ἰβύδ 
γϑεθα ἴζῶ ΔῸ Ατϊϑύοίθ!θ βουϊρίω θϑβθ:; ὩὰΠΟ ϑηΐση πουϑὰ απδ81] γ68] ΟὈ- 
ΒΟΌΤΙΟΥΘΙΩ βθηὐθηξίδτη Ἰπο] θυ σοοῖθτιβ 8Ὁ πὰ ᾿ϊηρτιϑθ ποὴ βθὐϊβ οΟμ- 
ταθηδδξβ Ὁ] ἸΘππτη νυἱάθῦυν 80 μος οαρῖϊθ. Εοτῦ. βαναυσός τις. 

Ὁ 9. καέτοι πολλοὶ λόγοι πρὸς αὐτὰ καταβέβληνται: “ αὐδτηατδτη 
την ξα Ἰδτηρυϊ θη ἴῃ τηθάϊατη ῥτγοϊαῖα βαπῦ ααἰθὰβ δαὺ ἡδονὴ ἀαὺ τιμὴ 
δαῦ ϑεωρία ἰαποτιᾶ τη γΘΥΌΙη τέλος Ρτοροπθυθίατ. Καταβεβλημένοι λόγοι 
βυπῦ αἱ ΡῈΌ]ΪΟΙ 7α}15 οί βαπῦ, αὖ μαϑήσεις καταβεβλημέναι (1881 Ὁ 
231) 5θ παιδεύματα. καταβεβλημένα (4(888 ἃ 86) θῷ ἀϊβοιρ! η86. σΘΠΘΥδ, 
ααῖθτι5 ΒΟΙΠΪΠΘΒ 6 ΤΟΥ͂Θ γ6] 6 Ἰθρθ ἱπηιιαηὐαν. --- 

Οαριΐθ αὐτο Ῥτορτθαάϊξαν Αὐἱϑθοξθθβ δὰ θῶτῃ ορίηΐοπθιη, ααδ6 δα- 
μὰς τϑβϑίαθαῦ ὃχ ρῬυοροβίίο (109ὅ8 17 .---80). ὈΙχουαῦ θηΐτη ἰὉΪ (γ5 26 84.) 
6886 ΠΟΏΠΌΪΝΟΒ ααἱ τὸ καϑ᾽ αὑτὸ ἀγαϑὸν Ἰαπβαγοπὺ ὃ πᾶσι τοῖς ἄλλοις 
αἴτιόν ἐστι τοῦ εἶναι ἀγαθά. Θυΐϊθυβ παπο ἀπρ]ϊοὶ τηοᾶο δἀνουβαξυγ: 
Ῥυΐπαο Θηΐτη Ιοο0 1096 ἃ 17 .---Ὁ 82 ποροῦ ΟἸμΠΠΟ 6886 θομστῃ 816 αποὰ 
ἴῃ οτπηῖθτιβ αἀπδθοῦπατιθ' θοπδ βἰπὺ ἰάθη ᾿πϑὶῦ γ6] ροββθ πούΐϊοπθμι 1Π]δτὰ 
αὔδιι Ῥ]δἰοπίοὶ Ῥγορομδηὺ τϑοῖΐθ οορσιθατι; βθουπᾶο ἰοοὸ 1096} 82 -- 
1097 ἃ 14 1ὰ αρὶῦ, τὸ α16 ὈοπΌμα, 51 θϑβϑθῦ, βοϊθηξίδγηατιθ θα πἰ 81] ἔδ.- 
ΟΘΥΘ δα υἱΐδτῃη σγϑοΐθ ᾿πβυϊιθηᾶδτη ἀρραγθαὺ. ΠΙυαὰ αἰ Πο1Π1ὰ5 ογαΐ, 56 
Ῥτοΐθοῦο απίνθυβαθ απδθβύϊοηϊ ἤπθιη πηροπθραῦ; ποὺ δᾷ ᾶποὸ ἀϊβραία- 
ὑἰοπθπι απ8}15. 8Ὸ ἰηϊο ἀϊβροβίία οϑὺ ῬΊθπῃθ βυϊποιθρεῦ. ΠΙυὰ ποῖ Π6- 
ΟΘβδδυϊατη; δα ΠΟΘ, 5ὶ τῃθυηΐηθυῖβ ᾿πὐθυτορύτμι 6588 τί τὸ πάντων ἀκρό- 
τατον τῶν πραχτῶν ἀγαθῶν (109 ἃ 16), ᾿ρβᾶ αὐδτι 510] Ῥγαθβουρβοταῦ 
νἱᾶ απδδὶ ἔθυθθαίαν. Αοορᾶϊξ αποᾶ τοῖὰ ἴρβᾶπι, απᾶτι ἐγαοίαραῦ, αὖ ἰδα 
ἀἴοατα οοτηρ! θαυ. ΝῸΠ ϑηΐτη βαὐϊβ παραϊδ, αὖ οοπύτα θαι ποβομιοσά 
Ῥοπΐ αὔδτὰ Ρ]αἰοηϊοὶ ἴπ ἰάθδτη ἐπδπϑίουταδνδσαπὶ αἰδβρυϊεαγοὺ, 564 νοϊοραΐὶ 
ἢβ αἀπ86 αϊοογθῦ βίτηυ οὐηπῖθο ρΘμθυδίθσα Ῥομὶ πούϊομθιι ααΠ]βουπατιθ 
Ὁπδ Οὗ ΘΟΙΏΙΏΠΗΪΒ Θβϑθῦ 6 τηθαᾶϊο [0111. ΕΠ Ποὺ αὐϊάθηη ορύϊτηθ --- 81:- 

9 Ἔ 

ὑονμα, 

--».». 

43 τιστὴς βίαιέίς τ τίς ἔστι καὶ ὃ πἴοννο: δῆλον ὅ ὅτι οὐ τὸ ξητού- το96 « ὁ 
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ς0 ΑΒΙΒΤΟΤΕΈΠΙΝ ἘΤΉΤΟ. 

1096811 τὸ δὲ καϑόλου βέλτιον ἴσως ἐπισκέψασθαι καὶ διαπο- 4 4 
ρῆσαι πῶς λέγεται, καίπερ προσάντους τῆς τοιαύτης ξητή- 

θαϊα Θαΐτὰ ἀΥρατηθηΐδ 50 ΙΟ60 Ββίπρι δἐτη ἀϊθροπδηΐαν --- τηοηβύγατὶ 
Ῥούουϊῦ, 8ὶ γϑυθῶ ᾿πΒΡΘΧΘΥΊ8, ἃ αὐἰθὰβ μοοὺ οἀραὺ ογαϊδαν. 

11---17, Οιαογαύν" το (6 φομολαϊὲ (χιαην βριψυιυξ δορὶ) ποίίοηι; 
φιαθ φιίάοην αἰδριξαξίο, φωοηΐαηυ, αὐ ἐηρφηαπάαηι ῬΙαϊοηῖβ ἀοοιγίγναηι 
τὰ εἴδη 5ἰαξιιογυείβ ρογίϊηοί, σγαΐία πιυΐάθην ον οδὲ, 8θ ηθοοϑϑαγία τΐ 
σογηηυν ἐγυοηιταΐι,. ᾿ 

Ουοᾶ Πῖο ῥυΐπηο Ἰοθὺ ἱῃ 7υἀϊοίατη γοοαῦαν, τὸ καϑόλου, Ἰορϑαίϊ ἴη- 
δχβρθούαδαπι αποδδιητηοᾶο οοοαγυϊῦ. Π1οὶ Θαΐτα αὐοᾶ καϑόλου ἀγαϑὸν 
εἰὐ, ἔδιο116. 1 6 Πρθβ; 568 πθαὰθ ΥῸΧ Π|ὼ καϑόλου ἴῃ 1158 αὰδθ δηξοοθαπηῦ 
πἀϑαῦδην ἸΘσθ αν αὖ 50185 αὁ βρθούθηῦ ἰβύω, πθαὰθ ἢ.]. αὐαἰδαῦδιῃ δά- 
αἰΐαν, πἀπᾶθ ἀἰβοᾶθ ΟἋΥ ἴῃ 8 αἰβαυϊβιύοηθ 46 βατησηο θοπῸ ορροτίθαὐῦ 
ἈΘΘΥΘ (6 ΟΡ'πΙοηΘ Θουη αὐ σΘΠΘΥΘ]Θτη ὈΟῺΩΪ πούϊομθιη Θχοορὶ αγουϊηῦ. 
ρθῶ δὰ απ Ὑϑοῦσγῶϑ 8018, 1Π1ἢ βαπὺ 109 ἃ 36 --- 28: αὖ ααἱ οῷ δηΐθ 
ΟΟΌ]ο5. Βα αοτῦ, ργοΐθοῦο θυθοῦαϑ θυ αὖ 46 ἱρβῶ θῶ Ὀομπὶ δυάίαδ, ποπ 
αὖ τὸ καϑόλου φῥτϊπηθπι Ἰοσπτα ἐθηθαῦ. Απ τὸ καϑόλου ἰὰᾷ οϑῦ, αποάᾶ ὁ 
ϑεωρητικὸς (ν. δᾷἃ 1096 ἃ 4. ὅ) Ῥγορτίαπη παροὺ --- Θσδθ γ88 ἀποοιπηααθ 
τηοᾶο παροὺ, Αὐϊβυοθιθβ 1160 ἴρβθ το]οίο τῷ καϑόλου ρουυθηϊ δὰ τὰ 
εἴδη (ὦ 18), τῶ ὑδιηθῃ αὖ Ῥ6. ὑούμππι ποὺ οἀραῦ τιϑχίῃηθ πος ἴῃ ἰᾶθδ 
Ῥοπὶ νἱδαρογοὺ αποᾶ γο]1Ὁ 6586 κοινή τις ἰδέα (ἃ 238), κοινόν τι καϑόλου 
καὶ ἕν (ἃ 28), μέα ἰδέα (ὦ, 80), κοινόν τι κατὰ μίαν ἰδέαν (Ὁ 26). Νο- 
αὰθ 14 ϑὰμῃ ἔαρτῦ, ῬΘΙ 86 αἰ νθύβδιη 886 σῬ ΠΟ  ]Θτὴ πούϊομθιι ὧ Ρ] αὔθ ΐΒ 

1Δθῶ: ἀἰβοθυηϊῦ ϑηΐτη αὐγατηαῖιθ, ἀππη 181 1ῃ Ῥοβύθυουθ ρατῦθ μα7ὰ85 οδᾶ- 
Ρὶδ5 (Ὁ 82) βουϊθιῦ εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἕν τι τὸ κοινῇ κατηγορούμενον 
ἀγαθὸν ἢ χωριστόν τι αὐτὸ καϑ' αὑτό. ΝΊΒΙ]οΟ ταΐππβ οοποθᾶθβ, Επάθ- 
ταῦτη (44 8) Βᾶϑ γ68 Θοχηη 1π|8 αΙΒρΡΟΠπΟσΘ; ροβίαπδηῃ ΘΏ1Π (---1218 ἃ, 88) 
αὐδοϑύϊοπθιη ἀθ ἱρβῶ Ὀοῃὶ 1ᾳθᾶ, απδτη 1218 ἃ 2. 8 ποῃ τη8]6 ἀϊοῖύ τὸ 
κοινὸν καὶ χωριστόν, τἷῦο ΔΌΒΟΙνΙ, βορογαΐδι πορ μι. }]18 (---1218 Ὁ 10) δά- 
αἰῦ αὐδθ οτηηΐπο οομπέγω ρΘΠΘΥΆΙθὴὴ πούϊομθιῃ, δὐϊδιηδὶ πο ἐν τοῖς ἀπι- 
νήτοις αὐπδοτγαύαν, ἀϊδραΐαν! ροββί ηὗ. 

Όὺ νοσὸ δὰ Νιοοιηδομθα γϑυθυίδηλιν, νοῦ διαπσρήσει δῖα ΔῸ ἰαϊδϊο 
(ἃ 11) ἱπάϊοαῦαν, ταπΐνθυβδιη ΠΠᾶτὴ αὐδοδύϊοπθμι, τὸ καϑόλου οὐ τὰ εἴδη 
διηρ]θούθηθθιη, πὰπὸ ΠΟ ἰὕῶ Ῥτοροβιύδιη 6580 αὖ ρϑυβύσ ηραύιν ὑμηθαχῃ 
αὐοτηοᾶο το8 οἂρ. 8 ρϑυϊαβύγαϊαθ βαπύ, 5888 αὖ ιρβοϊναύασ. Ὁπᾶθ νϑῃΐδτῃ 
Βουιρίουϊ ἀδι ῬΔΥ οβϑῦ, 81 ἔουύθ ποῃη]]α, ᾿πἰθυ]θοῦω ἔαθυϊηῦ ἴῃ 115 αὐδθ 
βθαππηΐαν, ααδ Ῥγϑθύθυταθθ ρούθγϑηῦ, 81 21] βρθοίαθαθαν. τἶδὶ αποᾶ 
Ῥγοχίμηση αὐϑουθραῦιν τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαϑῶν 
((09ὅ ἃ 16). Μοιυχηύαμηθη 1460 πα πθοθβθθ θυϑῦ, αὖ Ῥγοῦθιβ οὔ ὐθυϑὺ 
Βουϊρίου Ὀγθυϊῦθυ Θχρ] θα Οὐ ἰπ ροχγδοίαπαδ, 11ὼ αὐϑοϑύϊομθ μδπο 
αὐοαὰθ ξήτησιν αὐϑηὶ '086 ἱηρτδίδτη 5101 νοοαθαὺ δα]οογοῦ. δ ἴῃ ὙΘ 
ἰλογατα Εἰπἀδυηΐα ἴῃ οδρὶύθ 1 βαρτῶ ᾿απᾶαῦο ὀοιηρδγθηύαν: [Ὁ] δηΐτη 
1917 Ὁ 1--16 ρῥ]αγίθυβ τποπϑύυγ, τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέαν (ματι 468 60, 
αὐοᾶ καϑόλου οδὺ, Ἰάθτη 101 ποῃ ρῬούθγα) 51] οὐληΐηο 810 οὔϊαιη ἀποθη- 
ἅδη 6886 τὸ ἄριστον βδθὰ ἀκρότατον πάντων τῶν ἀγαϑῶν. ἘΠ ἴω ααἱ- 
ἄρτια 1116 ρϑυριθαν δα 7παϊοαπάθπτη ἀ6 ᾿ἰδύο Ῥ]αύομβ Ῥ]οβορμθιιδαΐθ δᾶ- 
ἀἰοβ δῖ. γουδίβ: ἐπέσκεπται δὲ πολλοῖς περὶ αὐτοῦ τρόποις καὶ ἐν τοῖς 
ἐξωτερικοῖς λόγοις καὶ ἐν τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν (1211 Ὁ 232). ἴῃ ὯΪ8 
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᾿4σεῶς γινομένης διὰ τὸ φίλους ἄνδρας εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη. τ0964 18 
δόξειε δ᾽ ὧν ἴσως βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς 

ἀληϑείας καὶ τὰ οἰχεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ φιλοσόφους 1ὅ 
ὄντας" ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν͵ ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλή- 

ξ ϑωδα, οἵ δὲ πόρύσαντες τὴν δόξαν ταύτην οὐκ ἐποίουν ἰδέας 

ἐν οἷς τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον ἔλεγον, διόπερ οὐδὲ τῶν 

ἀριϑμῶν ἰδέαν κατεσκεύαξον᾽" τὸ δὲ ἀγαϑὸν λέγεται καὶ ἐν 

τῷ τί ἔστι καὶ ἔν τῷ ποιῷ καὶ ἐν τῷ πρός τι, τὸ δὲ καϑ᾽ 30 

᾿ἀὑτὸ καὶ ἡ οὐσία πρότερον τῇ φύσει τοῦ πρός τι. παθα- 

φῦάδι γὰρ τοῦτ᾽ ἔοικε καὶ συμβεβηκότι τοῦ ὄντος" ὥστ᾽ οὐκ 

ε ἂν εἴη κοινή τις ἐπὶ τούτων ἰδέα. ἔτι ἐπεὶ τἀγαϑὸν ἰσαχῶς 

18. τὸ ὕστερον] ΚΡΤΙΡ ὕστερον. ἔλεγον] Κυ ἐλέγομεν. 20. τί ἐστι] 
ΚΡΉΔΜΡΟΡ τύ 238. τούτων] ΚΌΜΡ τούτοις. ἔτι] ΚΡΉΒΜΡΟΡ ἔτι δ᾽. 

Β8π6 ΠΊ81] αὐοα χαϊγοίθν ααἱ αΠΠΠροπέϊτιβ ρου γαοξανθυῦ ΠΌγοβ Αὐϊβύοίθ!β: 
νἱἀθῦαν ϑηΐτη 1116 Ῥ]θυτηατιθ ΔΥΥΊΡΟΥΘ ρούϊτιβ οοοδβίοπθιη τι Ρ]ὔομι δά- 
γϑυβοίαν αὐϑη ουϊΐύασθ πθαπθ πράτ βαξϊβ ἀθαστιβ 6586 Πἷβ ἴῃ ὙΘΌτΒ 78- 
ἄοχ. Οπυδρτορίθοε απαἱ γϑθουπᾶδ 118. γσοῦρῶ ΝΙΘΟτηδομθοσθτα 1096 8. 11 
-ἴ δὐαϊαξ, ἔθσθ δὸ δἀάποθῦιν αὖ οομοϊαῦ 6886 θῶ 6718 ατὶ ῬΥΪτ τη 
δια ορϑύϑιη μδῆς ἀρσρτοαϊαῦαν. Ηοτπθ8 οπΐτη Βᾶγατη απιϑοβυϊομθση Ῥϑ1}10 
Ῥϑυϊθίουθβ ἱπθ]Πρθηῦ, Ῥοβ86. ἰδίθιι οοπ]θοξασατη σοῦ 80 60 Ῥτόρομὶ απ 
ἰάθη Ῥσοῦβ βοϊδὶ, ΝΙοοιθδοῖθῶ απϑ]ϊα πὰπὸ ἴῃ τηϑηῖθτιβ ὑθμΘἝτατι8. ΠΟῚ 
6886. διβοϊαίε ρῥυϊπβαθδιη ρ]ατα αἰϊαι οροστὼ Αὐϊβέοὐθβ ἴθ Ἰπόθιὰ δαϊίδ 
{αθυϊηῦ. 

ϑοασπυπίαν 1096 ἃ 17 .-- Ὁ 82 ἀγρττηθηΐα, αὐἰθαβ ῬΥΟ Θέτι ΟἸΠΠΙΠΟ ᾿ 

ῬΟΠΪ ΠῸΠ 6588 ἰάθ8π,. : 
17--- 28, ρῥυίσηθτη ἀρατηθηΐτη. [Γρϑὲ Ῥ]αϊοηῖοὶ οαγιν γογιήη, ας. 

ἡηῖοῦ 86 τέα αἰβογιρνε τὲ αἴΐας βἰηέ πναξιυγἃ δι αἶᾳι6 Ἠούζοηο Ῥυγίουεϑ, 
αἴας ἀογίυαίαθ δὲ ροβίογίογθβ, πον αϊοιέ 6886 ἑάδαηι τῆαθυ. Τ᾿ θοΉΟ 
αὐέθηι, φμορίαην αἰζμαι ΡῈ 86 ϑογιθη, δέ, αἰαῖ ἐέοηι δορὶ αἱοίξι" χοΐα 
μέλ ο8ὲ, αϊβογίηιθη ἐπ φιοᾶ βἰσηὶβοαυΐηνιιβ ἐμιοδέ. Ἐγοο τάθα δορὶ 
ααθ ὑα 688εὲ πον ἀοθοθαὲ βησὶ. Οὐδ ἴπ τὸ ααὰτὰ 1ἃ ἀραύαν, αὐ Ρ]Δ- 
ἴοῃὶ ΡῬΙαίο ορροπδίισ, υβ8 18. 19 πυτηθγοσυθτη τηθηξΐο ἢ: πθαὰθ Θηΐτη 
ΠΌΤΩΘΙΌΤΘΤΩ {Π͵Ὸτὰ (πη8 1) ἰάθαμη Θχοορσιίαββθ. ὈΙΧΘΥΙΒ ΠοῸ βὰδ ταύϊομθ 

- ΘΧΡΠουΐββθ Ἐπάθταθτη ἀπῦτῃ 1218 ὦ ὅ 5α. Βου!θοσυοὺ οἷον εἰ τὸ διπλάσιον 
πρῶτον τῶν πολλαπλασίων, οὐκ ἐνδέχεται τὸ πολλαπλάσιον τὸ κοινῇ 
κατηγορούμενον εἶναι χωριστόν᾽ ἔσται γὰρ τοῦ διπλασίου πρότερον. 
θυδιξατθ ῥγοξθοῖο ᾿ἰοθῦ πὰτὰ ἤπὸ ρο ίββίτηυτη βρθούεπῦ απδ ἴῃ ΝΙοο- 
τη 5 Ὀγθυΐαβ ἀϊοίο, βαηῦ. Αὐ οὐ ηῖπο ἴῃ ἐδ! 5 ρϑυτηυϊέα βαπῦ απ88 
δαῦ αὐδθγὰβ δῦ ΟὈ]ΟΘΥΘ νϑ]β; πθατ8 οβῦ ργοῦ8 0116, Ῥ]αὐομΐοο5 ΒἰπρΊ 15 
ἰδ δυρττηθηξἷβ ἴἰῶ ἱπηροάϊξατη ἴτὶ αὖ Βαστα αὐταγαϑὸν οοραμίῃν 86- 
ΒΘΙΘΓΘ, Μοᾶο ποὺ ϑβὺ 6188 αυἱ Θοτητη θη ΑΣΊΟΒ Βουιθιὺ Ἰαἴθ Θσβρδυϊαυ!.. 

20. καὶ ἐν τῷ ποιῷ καὶ ἐν τῷ πρός τιι Νοι δβὺ ἀυθίπτα ααΐπ 41:- 
ΟΘΥ6 γϑὶτύ, οὐδ τὸ ποιὸν 6886 ὕστερον 5ὶ Θοταρδυθῦαν ΟἸπῃ τῷ τί ἐστι; 
Ξρὰ Ῥεοραταὶ δα τὸ πρός τι ἴῃ αὰὸ οὗ τηδχίτηθ ϑρραγθαῦ ομηπῖηο τὸ 
ὕστερον Ἰ]υὰὰ οὐ ῥχοργίατα αὐποάάδιη ἰάσαθ ποὐϊδβίπιιτη ἱποταῦ ΘΟ ΠῸΒ 



22 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΒΤΗΙΟ. 

1096 8 34 λέγεται τῷ ὄντι (καὶ γὰρ ἐν τῷ τί ἐστι) λέγεται, οἷον ὁ ϑεὸς, καὶ 4 4 

3ὅ ὁ νοῦς, καὶ ἔν τῷ ποιῷ αἱ ἀρεταί, καὶ ἐν τῷ ποσῷ τὸ ̓ μέ- 
τριον, καὶ ἐν τῷ πρός τι τὸ χρήσιμον, καὶ ἐν χρόνῳ και- 

ρός, καὶ ἐν τόπῳ δίαιτα καὶ ἕτερα τοιαῦτα), δῆλον ὡς οὐκ 
Ἥ " , , ἐν τ 3 Ν ι ᾿ 3 , 

ἂν εἴη κοινόν τι καϑόλου καὶ ἕν᾽ οὐ γὰρ ἂν ἐλέγετ᾽ ἐν πά- 
ἢ 

24, τί {ἐστι} δαᾶ. ἐστε 6 οοῃΐ. ΞΡΘΏΡΈΙΙ. 

Ῥομπΐ; τὸ γὰρ χρήσιμον πρός τι ἀγαϑόν (ν. γ5 26). ΛΑ απὐοᾶ γϑουγτῖῦ 
ἀϊδρυίαύίο Ὁ 10 5ᾳ. 16; 60 θη Τηδ ΧΙ Τὴ 6 πιϑὰ8 οϑῦ, αὖ πούϊομθιη Ὀοπὶ 
αἰϊνιάονοὺ οὺ αὐδ8ὶ ἀἰββθοαγθῦ; αὐ ἴῃ ΥὙ6 βιχητηδ, ΠαἾτι8 Δυραμπηθηἑα 18 
γουβούαν. -- Θυοᾷ τὸ πρός τι ἀϊοὶϊῦ παραφυάδι τοῦ ὄντος 511|116 6886 
(γ8 21) ρῬίδπθ ἱπβο]δαση οϑῦ Ἰοαπθμαϊὶ σθπσθβ. ϑ'6α βυπὺ ἴπ μδο ῬυΥΪπη8, 
ΝΙΘοΙΘομθοσιη ραῦΐθ πὸη Ῥϑιοῶ αὐδθ γ6] οἱθσηύιιβ γ61] πὸ ὑγιΐο 
οθχῦθ τηοσθ δουρί βαηῦ. 

28---29, αἰθθυατη ἀγρυπηθηύατη. μοᾶ τὰ πούϊομιθ φθηογαϊὲ οοη ίηθα- 
ἔν, Ἠοη, ροΐοϑδέ ὑΐα οοηραγαξιην 6886 εὐ γι διι8 αο αἴυϑογϑὲ8 οσαἰοφογῦϊβ 
αὐἀϑογὶδογάνίην 81. Βογάνην ὑϑῦοὸ ἡ ηυΐγιβ οαἰοσογίαγινην αὐυογβίξαϊὲ οὔ- 
μοωΐϊιην ὁ8ὲ ψιαρὶ ἔρϑινα τὸ ὄν. Ὑιᾶθβ ἴῃ 8158. ὀδπάθιῃ ἔθγθ ὈῬοπογατα ἀϊ- 
γογβι αύθτα ααδ ἴῃ Ῥυοτθ δύραμηθηΐο διἃ αἰβουίπιθη τοῦ προτέρου καὶ 
τοῦ ὑστέρου τοϊογτο αν (6886 θαΐτη ἀγαϑὸν ἐν τῷ τί ἐστιν, 6886 ἐν τῷ 
ποιῷ οὖ θ886 ἀγαϑὰ πρός τι ἰΐθπι γ5 19 84. Ἰοριθδπια8), παπο Ἰοοαθοηθ 
Αὐἱϑίοὐθιὶ ρΊδηθ ργορυϊῷ οδὐθρουϊδυυτα σθηθυϊ 8 ἀθβουϊρύδιη 6886, αὖ 
ἰδθύσση οοποϊαδαθαν τομὰς 6886 κοιψόν τὶ καϑόλου καὶ ἕν ἀγαϑόν. Ουδ 
ἴῃ ΘΟΠΟΙ ΒΙΟΠΘ. ΠῸΠ ἱποοηδα]ῦο, αποπίϑηη ἃ 16 δια νθυβα 8 ΠΟῚ ΘΟΙΏΡΤΟ- 
Ὀαϊῶ ργοϊθοῦαβ ογαύ, ποίη ἰᾶθαθ Ὀομΐ ΠῸΠ ἀβαγρδγ!ῦ. 

24, ἐν τῷ τί λέγεται: μοο Ἰοαποπαϊ σθητβ απο Ὀγΐτηδ οαὐΘΡΌΤΙ Θ Ότη 
(ἡ οὐσία) Ἰπαϊοθίαν ϑρθηρθὶ δὰ 1864 Ὁ 1δ, αὐϊ 5Βἰτα1]1α, βαπῦ, Αὐἱδβύοίο]!- 
ΟΠ 6586 πθϑρδῦ: {ΠῸπὰ Θηΐτη ἀΐοθγθ ἐν τῷ τί ἐστι (αὖ ογαὺ νβ 20) νϑ] 
ἐν τῷ τόδε τι; αὐοᾶ ρῥτγοΐδοῦο τϑοῦθ οὐβθυυδύατα ϑϑῦ. 

28 8α. ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις: αὐϑυτ γ8 34---27 50Χ ἴῃ ΌΟΠΟ 
ἀθιιοηβύχοϊαθ βαθὺ, αὐδύθον (ποιεῖν, πάσχειν, κεῖσϑαν, ἔχευν) Οτηΐββδ. 
Νϑο ἤθοθββθ ϑγϑῦ αὖ δοποϊυβίο βὑασθῦ βίπρι]αθβ ΟἸΔΏΘΒ. ῬΘυ]αβύγανθ, β8}ἢ- 
οἰθθωῦ ϑηΐπὶ δὶ ἀρουύπτη ογαὺ οὐκ ἐν μιᾷ μόνῃ λέγεσϑαι τὸ ἀγαϑόν. 
Φυδρτγορύου ἰὼ ρούϊιβ τα γουβ αὐοα δια πλα] δ᾽ Θπατηθγαῦω βαπῦ ατ8 
πο οὐηηΐδι βίθἐϊτι ᾿ἰαπθηῦ. ΠΙσπᾶ ἱπηιρυίτηϊβ ἀἴοο αὐοᾷ ν8 21 ἀγαϑὸν ἐν 
τόπῳ νοοαύυν δίαιτα. Οὐβουσίαβ μοῦ; αὐδηηαιϑιη ΘΏΪ ΠῸῚ ΠΘΡῸ 8}1- 
αὐ απο ποη ἀρϑαγάθτῃ βἰὺ οορὶθασὶ ῬΟΒ86, ὑδιηθή μϑια τω [8 0116 ἀ6- 
ΒπῖθΒ αὐἱὰ γο]αθυϊῦ ἀΐοθτθ δίαιταν. [Τηἰογρυθίδηθαν ἀοιῃ!ο τη αὖ ἔθ θ 
Ὀοπῦχα {ΠΠυ βἰρη ον! νἱἀθαῦαν αὰὸ Βοιαΐπθ8 σϑαδοηῦ ἐν οὔκῳ γ8] οἴκοι 
αῦ ἐν πατρίδι νγουβαρύθθ 5684 αποᾶ ἴπ ἀϑὰ Ατϊβυοίθ!β δίαιτα νοοδύαγ 
αῦ ᾿πᾶθ Ῥσόοιῦ! δροϑῦ (αὖ ἡ δίαιτα αὐδῶ τῶν διαιτητῶν Θδβῦ, ἀϊνθυβα ὃ 
δικαστηρίῳ νοϊαῦ 1268} Τ εὐ 1874 20; π60 ταΐπιιβ 11 αὐδθ δι ΤΠΟΥΘΒ 
νἱϊαθαῦθ οομδαθύιπαίπθηι βρθοίαξ, γοϊαῦ ἡ τῶν ἐφόρων δέαιτα 1210 Ὁ 81 
[ ϑρδυφαπουῦπι, βθγογῖθαῦθ ΤΘΟΘαΘη8) αὖ οοτῦθ πιαϊῦο Ἰαὐϊπιθ Ραῦθὺ απδηι 
αὖ δύο τηρᾶο ἀγαϑὸν ἐν τύπῳ θυ 86 αἿοΙ Ροβδὶὺὑ (υὐ ααπηὶ 410 Ὁ 23 ον- 
ροπυπύαν τὰ ἔνυδρα τοῖς ἐν τῷ ἀέρι ποιουμένοις τὴν δίαιταν, γ961] αὐαοὰ 
116 Ὁ 19 Ἰορῖθαν ποῦ. μὲν συμφέρει τοιαύτῃ διαίτῃ χρῆσϑαι, οἷον ἐν 
τοῖς νοσώδεσι τόποις). 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4. 4. 28 
τὸ ̓  ἤμττν ἐπε δ Ϊ . 

441 σαις ταῖς κατηγορίαις, ἀλλ᾿ ἐν μιᾷ μόνῃ. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ τῶν τορθα 30 

δον 

κατὰ μίαν ἰδέαν μία καὶ ἐπιστήμη, καὶ τῶν ἀγαϑῶν ἁπάν- 80 

τῶν ἦν ἂν μία τις ἐπιστήμη 1 νῦν δ᾽ εἰσὶ πολλαὶ καὶ τῶν 
ὑπὸ μίαν κατηγορίαν, οἷον “χαϊρῦῦ" ἐν πολέμῳ μὲν γὰρ 

στρατηγική, ἐν νόσῳ δ᾽ ἐκερική" καὶ τοῦ μετρίου ἐν τροφῇ μὲν 
ἰατρική, ἐν πόνοις δὲ γυμναστική. ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις τί 
ποτε καὶ βούλονται λέγειν αὐτοέκαστον, εἴπερ ἔν τε αὖτο- 80 
ανϑρώπῳ καὶ ἀνθρώπῳ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ το96» 
ἀνθρώπου. ἧ γὰρ ἄνϑρωπος, οὐδὲν διοίσουσιν" εἰ δ᾽ οὕτως, 
οὐδ᾽ ἣ ἀγαϑόν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ ἀΐδιον εἶναι μᾶλλον 
ἀγαϑὸν ἔσται, εἴπερ μηδὲ λευκότερον τὸ πολυχρόνιον τοῦ 
ἐφημέρου. πιϑανώτερον δ᾽ ἐοίκασιν οἵ Πυϑαγόρειοι λέγειν ὃ 

81. ἦν] ΚΡ εἴη. 82. οἷον καιροῦ" ἐν πολέμῳ μὲν γὰρ] 510 ΚΡΉΔ ΝΡ 
ΟΡ», οἷον καιροῦ ἐν πολέμῳ μὲν ΒΘΚΚ. 8ὅ. αὐτοέκαστον] ΚΡ γγ. Ηδ 
1» αὐτὸ ἕκαστον. αὐτοανϑρώπῳ] ΚΡ ργν. αὐτῶ ἀνϑρώπω. 

1, ἀνθρώπῳ] ΚΌΜΡ ἐν ἀνθρώπῳ. ὅ. Πυϑαγόρειοι] ΚΡ πυϑα- 
γόριοι. 

29---84, ἰογύϊαμι δυσιτηθηΐαιη. ἰαγιην γογθην χαγην θα ἑάθα 68, 
τα 68ὲ 8οϊοηέϊα. Αὐ ϑοπογίην Ἠδάνηι οηνηζιην, 86 ϑογηθην χιαθ θἰάθην 
οαἰοηογίαθο αὐδογίδομᾶα 8ιυνγυΐ ρζυνγ68 βοϊθηέζαθ ϑιυρὲ. --- ὅἴπθ ἄσρὶο ΡΙ]δύοηι. 
ἴπ βέδύπθμαὶβ 1Δθ15 1ᾷἃ ρτοροβιίθατα. ογαῦ, αὖ τηθηβ ἱπῆπίΐωπι ναυϊϑύδθυῃ 
τ τατη, αὐϑηῖ βοϊθηὐϊα πορ ροββθὺ οοιῃρ]θούϊ, πϑρ]ρουθὺ πθὸ ὑβιηθη ἰᾷθ6ο. 
ἀυθινατοὺ αὐαἰῃ δα ᾿ρβϑᾶτη γϑυστα νου αΐθυα Θορηοβοθηᾶο δοοθᾶθυθ ροββθῦ. 
Θαδθ τηυϊίω ογαηῦ, ῥυορύου 1ᾶᾷ ρθὺ ἰᾶάθαβ ἴῃ ἀπατῃ ΟΟΙηργθμθπᾶθγαῦ, αὖ 
τῆ Θϑβοὺ θουττὶ βοϊθηῦθ. Βθοῦθ ἰσιύπν ἰουϊριῦ Αὐϊδύοῦθ!θβ ᾿ρϑύτα ΡΙδ- 

ἴοπθιη. ΕΠ τηϑχίτηθ βοϊξθη ορροβιύῳ βαηὺ δύ! βθηὐθηξίδβ αῦδτῃ ἴῃ δᾶ-! 
ὙΘΙΒΆΤΙΟ ἀθρυθῃθπαῖββθ 5101] νυἱάθίυτν »τοῦ ἀγαϑοῦ νε] τῶν ἀγαϑῶν ᾿ 
ἁπάντων μία ἐπιστήμη“ γουθῶ 1Π|ὼ ὑπᾶ46 ᾿ρ56 ἰηϊδίατα ἔθοϊρ,, πᾶσα μέ-᾿ 
ϑοδος ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ." 

84 --- Ὁ 8. αὐδηύατη δυραμπηθηΐττη. Οὐ) ἶηΟ ἨΟΉν, 68ὲ ΟἸ τάδαβ 6886 
δέανιαηλιιβ, Ἠθημ6 ἐσύ! οι δορὶ ἑάεφαηι. Ναην ηινοᾶ τυοϊονυξ φιναηιϊθεῖ 
ἑάθαηι ϑἐαξιμογέοβ, οὖ 516 αἰδουυδὲ φιάλην πιαρΐηιο θαγιη τογιήη, αὦ χυναβ 
ϑροοίαηέ μαύγα ὥρϑβα αο μοίϊο, ἔην 60 ἐΐω τὔῖ ργοβοῖνγνξ; τινι θηΐην ηα- 
ἐγὼ αὐ μοΐϊο υεῖ Ποηυΐηῖβ υεῖ ϑορὶ ἠνασίβ ἴΉ, 60 68ὲ χοᾶ Ρ6Υ 86 886 δὲ 
αδἰθγγλθην 6886 ΠοΥβ χαην ἐγ, ἤο6 τοῖ ἐϊΠ0 χιοαάί ποηιο 86, Φογιίηι 6ϑέ. 
Θυοα ορὰβ οϑὺ τηθηδὶ πθ ἱηῆηϊα σούατῃ γαγίθύαθθ ρου θέαν, τὸν λόγον 
αἴοο ἕνα ὄντα, ἰᾷ ἴῃ ἰρ5ὶβ τθῦυβ ρϑγοὶρὶ ρούθδὺύ. Ὑ]᾽465 78πι, ποὸη 46 6888 
ψἱποα] τα ᾿πέθυ Β0ο ΔΥΌ τη θη τη Ἰηΐθταπθ 1 αυοα δηὐθοθαϊ. 

ν᾿ 1, εἷς καὶ ὃ αὐτὸς λόγος αὔθ Εἰπάθυητβ 1 Θϑάθηη δυρτιτη θη δ 08 
1218 ἃ 11 γοοδὺ τὸν κοινὸν λόγον, δἃ αἀπθπὶ ἴπ ἰἀθῶ πὶ] δοοθᾶάοθσθ ἀἱοὶῤ 
μΪδβὶ τὸ ἀΐδιον καὶ χωριστόν. 

ὅ---3β, πιϑανώτερον δ΄..... ἄλλος ἔστω ἀβυὺρν Ωπδ6 ῖο φϑαϊα!ϊ, 
1088 ἴω ργοροβαϊύ, αὖ ῬΙδημθ ρυϑθίθγτηϊ θυ ΠΟ] 8886 ν᾽ ἀθαῦασ, ΡΊΘμ6 θχ- 
ῬΟΠΘΙΘ ΠῸῚ 8π| Ῥούαϊβ8βθ. Ὑϑῃΐδιη ἰρίθαν μπᾶ ΌΐΒ δὶ τοΐηαϑ αἰβυϊπούθ δὰ 



24 ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙ5 ΕΤΗΙΟ. 
Ὧν {Ὁ ὍΣ 

1096» 6 περὶ αὐτοῦ, τιϑέντες ἐν τῇ τῶν ἀγαϑῶν συστοιχίᾳ τὸ ἕν᾽ οἷς 4 « 
δὴ καὶ Σπεύσιππος ἐπακολουϑῆσαι δοκεῖ. ἀλλὰ περὶ μὲν ὃ 
τούτων ἄλλος ἔστω λόγος, τοῖς δὲ λεχϑεῖσιν ἀμφισβήτησίς 
τις ὑποφαίνεται διὰ τὸ μὴ περὶ παντὸς ἀγαϑοῦ τοὺς λόγους 

10 εἰρῆσϑαι, λέγεσθαι δὲ καϑ᾽ ὃν εἶδος τὰ καϑ' αὑτὰ διωκό- 
μξνα καὶ ἀγαπώμενα, τὰ δὲ ποιητικὰ τούτων ἢ φυλακτικά 

8. ἔστω] ΚῸΜΡ ἔσται. 10. εἰρῆσϑαι] ΚΥΜΡ ποιεῖσϑαι. 

Ῥυΐοτα τϑϊαΐα βαθὺ; πῶπὶ περὶ αὐτοῦ νβ 6 ἰηἰθ]]Πρθβ περὶ ἀγαθοῦ, πθὸ 
ἰδαθη τϑοῦύθ ἴω ργοοθάθτοῦ ογαῦϊο τυϑέντες ἐν τῇ τῶν ἀγαϑῶν συστοιχίᾳ 
τὸ ἕν. --- Ουοᾶ ἀροτύσμη οϑὺῦ, ποὺ θϑὺ: ορροιῖϊὺ Ρ]δίομὶ Ῥυὐπαρογῦθοβ; 

1116 τὸ ἀγαϑὸν ἔδοὶϊδ ἕν ((ἄθαμπι ὈΟμὶ βὑαθαθιο), μἱ τὸ ἕν ἔδοοσαῦ ἄἀγα- 
. ὅόν; Ἰαυσᾶαῦ Πο5 αὐοᾷ ἰὕω δββθηυαπῦ 5101] ααἱ ἴῃ 60 ϑβὺ αὖ ρίυτω δο α]- 
γούβῶ ὈΟπδ 6886 ΟΟΙΡΙΟοῦ. ϑ'ϑα ουαμὺ ααἱ δοηὐϊαπῦ, ἰὼ αὐἰάθιη π1] 
δα] δα θοῷ αὐ88 οομύτω ἰἄθαβ Ἰᾶτὰ αἰϊδβρυύαϊω 5᾽πῦ π6ὸ ἔμπϊθβθ ορϑυδθ 
Ῥγϑύϊαση ἰϑῦο τηοᾶο ἰπ δἰϊθπδτη ᾿ἰζθτι Ῥυύμαρογθοβ δἄνοοαστθ. Οἰγοαπι- 
Βρ1οϊοηῦ ἰρῖσαν ΔΏΠΟΙΝ ἷπ Πῖθ ΘΒ ΡΙὰ8 ἰηβὶῦ αὐοὰ οοπύτα Ρ]αθοποα. 
γαϊθαύ. Οὐδ ἱπ Υ6 115 αὐδϑ1 ΟὈνίδτη σϑηϊ Επάθυητβ αἱ ῬτοΥθ8 ΘΟάθτη. 
Ἰοοο, ροβίαυδιη 1218 ἃ 10 -- 1 ρῬουβίτηΠἶω ργοροβαϊῦ αὔατπθ τηοᾶο 1096 8 
84--τὅ περὶ τοῦ αὐτοαγαϑοῦ Ἰορίτηνβ, Π]ο0 1218 ὦ 1ὅ--24 πονυμι 1ο- 
ΟΌΤΩ δια )οἵῦ, Οα͵α5 βυτσητηδ ἔθυθ μϑθο οϑὺ: Εδίβατα βρθοΐθηι αϑϑατητηὺ δα- 
γΟΥΒΟΣ ατπιτη 1δ Ἰοατιαπῦαν απδδὶ Ὀομΐ παῦατθχη ἴῃ ὙΘ 5 δθύθυδ ὈΥ τη τη 
Ῥοτοθρουϊηῦ αὖ ἱπᾶθ πογουϊηὺ αὐἱᾶ οτηπῖπο ποὺ ποιμΐπθ ἀΐριατα δἰ. Ἐΐ- 
Θηΐπὶ ηἠοὐύϊο Ὀοηΐ θῶ ϑϑὺ ατιᾶὰθ ρῥυϊπηϊθαβ νοῦ νἱρουὶ γ6] νἱσθαθ ρυορυΐδ 
οϑὺῦ. Οποάβὶ ἰπ 1 τϑθυβ αὐδϑ8 ὈΟΠδΒ 6886 οοηδίαῦ ΟὈΒοΥ νυ υΒ τάξιν 

ἴπθββθ οὗ ἀριϑμούς, οοποϊπᾶθηᾶο ρῬοββὶβ 80 Ῥγοοθᾶάθτθ αὖ τάξυν ᾿ρβῶπι οὖ 
ἀριϑμοὺς αὐδ6 5ἰπὺ ἐν τοῖς ἀκινήτοις δὰ θὲ διάδου θ88 αὐδὸ Ῥομᾶ βαηῦ. 
Ηδθο Επάρθυ. Ῥούαθυιϊθ δ]α αἷβ Βαβρίοασ!, ἴῃ ἶβοθ ΠΠΌτα ΘΧΡ]1Οδ586. γ6] 
γο]υΐθβθ ΘΧΡΙΙΟΔΤΘ αὐδ ἱπ ΝΙΟΟΤΊΘΟμ ΘΒ Ὀσουῖαβ ἱπαϊοαύω ουϑηῦ; Π81ΠῚ 
αὐδιηαῦδπι ΠΟΙ ημδ, ΠΟ ΔΡΡΘΙ]ανῦ, βαὐϊβ ἑατῆθη ἀρθυύστη οϑὺ Ῥϑυ πο γ0 
ααδθ ἴῃ πὰπο τποάππι ἀϊδραΐωγονι δα ΑΙ υθη τη 1Πᾶτὰ ααδθ ᾿πῦοι ΡΊὰ- 
ὑοηΐβ ἱπέθσααθ Ῥυυαρογθουτιπὶ ἀοοίγπϑτη ᾿πύθυθθθθ ΝΙΘΟυ ΘΟ Θουττα Ὑ61- 
ῬῚΒ ΤΠΟΠΘΙΔΌΓ. 

8---26 ααἰηύατμη δὐρσαχηθηύαμη, (εμύην αῆηθο γ68 τέα οοηέγα ἑάθαηι 
᾿ δορὶ φοδβία 8{ξ εὐὐ ουΐγιοθγ ον" 6886 αἴυογϑω ϑόηα ψιναθ γρμΐϊο ἠιοᾶο αὐ τὐναηι 
ἑάθαην γ Γ᾽ Υἱὲ ροϑϑοηΐξ, υδϑγογηαι η6 ἰδέα αἰδριυζαίίο ἐγνέψυνα 601886 αγρφιυαΐι": 
ῬΙαίογμοην θηΐην ἐρϑιίην, χυηνι τὸ αὐταγαϑὸν 5ἰαϊιογοί, ἩΟΉ, Οορσίξαδδ6 (6 
8 γεθιι8 χαθ ὕομαθ υοσϑηξι" φμοηίαηι αὐ αἴταβ γ68 «εὐἰδιυὶ δηη)έ, 86 6 ὑΐ8 
ἑαγένη, χα εὐ ϑοηαθ Ῥ6Υ 86 αοοϊρίαγζιν" (--- γϑ 14). ἊΑὐ οὐ ϑοῆα 6} 86 
γυγϑιι8. υαγῖα αρροίιυγιζιγ": ΠοΉοΥ68, ἀοϊζοίαο χιαράαηι, αἴΐα. (ιαθ 8ὲ ἰά6ο 
δοργογαηᾶα βρὲ χψυΐα ργοζθοίο οἰΐαην ρυορίου αἰδμᾶ χιοάάασηιν ἀὐοϊρύυνγυψιν", 
υογθη νην ἠ6 ἑέα ἔρδα Ἰάθα βοΐα γοϊιγιγιναιν" (---νϑ 30). δύηη. αρσηιοβοαγαν, 
αγρογϑιηην ὁ8ὲ ἴηι ὑϊ8 χμοχινο ηοϊομθην, ρυορίον χιναην ϑοθνα υοοθγυίν", ἨΟΉ 
μγναην 6886 θα) ἀθηληιι6. 

10 5ᾳ. ΑἸύθυυιπι Ῥοπούατα εἶδος, αποᾶ Ἀ. 1. ἀθβου Οὐ αν Ὑ 18 ποιη- 
τικὰ καὶ φυλακτικὰ (56 αὖ 81185 οβῦ, νοϊαξ 1188 Ὁ 80, σωστικὰ) ἢ τῶν 
ἐναντίων κωλυτικὰ (κωλυτικὰ οὖ ὁδκυνιὰ οομ)αηρὶθ, 1862 ἃ 29 ἀΠ1ρσθη- 
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ἀ«πῶς ἢ τῶν ἐναντίων κωλυτικὰ διὰ ταῦτα λέγεσθαι καὶ τοθ6ν 1: 
᾽ »Ἤ » 4 “ - , ᾽ Ἢ 9 ᾿ς 

τρόπον ἄλλον. δῆλον οὖν οτι διττῶς λέγοιτ ἂν τάγαϑα 
᾿ ᾽ ΘΕῸ ΄ ," " “ ’ 

χαὶ τὰ μὲν καϑ'΄ αὑτά, ϑάτερα δὲ διὰ ταῦτα. χωρίσαντες 

οὖν ἀπὸ τῶν ὠφελίμων τὰ καϑ᾿ αὑτὰ σκεψώμεθα εἰ λέ- 1 
. , ᾽ ον ᾿ Ἢ » "» ᾽ 

γεται κατὰ μίαν ἰδέαν. καϑ' αὑτὰ δὲ ποῖα ϑείη τις ἄν; ἢ 
ξ ὧν -» 

ὅσα καὶ μονούμενα διώκεται, οἷον τὸ φρονεῖν καὶ ὁρᾶν καὶ 
ς ’ - ᾿ ᾽ ᾿ 23.» ΄ 
ἡδοναί τινες καὶ τιμαί; ταῦτα γὰρ εἰ καὶ δι᾿ ἄλλο τι διώ- 

Ὡ » ᾽ δ, ἰς Ὁ ἃ » τ "» Ἢ 4 ῳὉ 
κομὲν, ὁμῶς τῶν χκαϑ' αὐτὰ ἀγαϑῶν ϑείη τις ἂν. ἡ οὐδ 

ἄλλο οὐδὲν πλὴν τῆς ἰδέας; ὥστε μάταιον ἔσται τὸ εἶδος. 20 
εἰ δὲ χαὶ ταῦτ᾽ ἐστὶ τῶν καϑ᾽ αὑτά, τὸν τἀγαϑοῦ λόγον ἐν 
ἅπασιν αὐτοῖς τὸν αὐτὸν ἐμφαίνεσθαι δεήσει, καθάπερ ἐν 
χιόνι καὶ ψιμμυϑίῳ τὸν τῆς λευκότητος. τιμῆς δὲ καὶ 

- ἴα 

20. πλὴν] ΚΡ πλεῖον. 28. ψιμμυϑίῳ)] ΚΡ ΝΡ ψιμυϑίω. 

ὑϊὰ8 βουναύ, οοποϊηηϊξαθθ τ ΘΙ ὈΓΟΥΊΤΩ), ἴἱρΡ8586 τοχ ππᾷ σοοθ σοι] οὐ 
τῶν ὠφελίμων γ8 1δ, ἃ αὐἰδὰβ ποὴ ταπ]ΐατα αἰβδταπέ, 568 ἀἰουαπὺ τὰ 
χρήσιμα. Αα ἴάοτη ἀϊδουίτηθη βρθοίαῦ, ααῦτα τοῖς ὧν ἕνεκα (14 αποᾶ 
Ῥϑύβᾶθρθ 86) ορροπυμίυν ἃ τούτων ἕνεκα; Ππ60 τηΐητιβ δρρατζϑὺ τὰ τού- 
τῶν ἕνεκα ἴλγουβο αὐδϑὶ οταΐπθ θϑᾶθηι 6888 απ86 τὰ δι᾽ ὧν οὶ ροββίηῦ. 
πῃ ἐφ! θαθ πθο τηοσϑυῖ Αὐϊβυοξθθϑ βοϊϑὺ αὖ ἴῃ ἀἰνθυβὶβ αὐαὐἱθαὰβ παὐϊδαν 1ο0- 
ααθ μὲ σθηθυῖθιβ ἀθηηοηβίγοῦ ἀποιηοᾶο ᾿πέρυ 56 δαὺ ἀἰογαμὺ αὖ οΘορπδ- 
ἀϊοπθ οοραϊαίδ 5ἰπῦ, πθαὰθ ἴὔδ, 50116 15 ϑϑῦ, ταῦ ασϑτη 56 1η 61] γϑ 18 ΘΧΡΥΘΒ- 

βου αὐδ,51 ἔουσηδτη θά θ πὴ ΒΘιαρ Υ αὐθέμπι δου πατθ ἔα5. οτϑῦ. 
18. ἡδοναί τινες: ποπὶ 60 βθηϑὰ ϑἀάϊξατη τινὲς αὐδϑὶ θϑβϑῦ ρΘηῈ5 81- 

αποα ἀο]τοίαγτιπη αποὰ πυπαῦδῖι καϑ'΄ αὑτὸ οὐ καὶ μονούμενον, ΒΘΙΏΡΘΥ 
δι᾿ ἄλλο τι διώκεται; δἰΐθπατη οαΐτη ποὺ ἃ πϑίπτα νοϊαρία 8. ϑ'ϑα τινὲς 
οϑὺ νϑυθουπᾶθ Ἰοασθηδβ π6 ἰαθαδηξον 11 ααἱ τϑούθ βϑηῤίαπὺ θ886 νοϊαρίδ- 
δ5 ᾳυδθ. ΟἸΏΠΙΠΟ ΠῸῚ 5ἰηὐ δρρθίθπάδϑ. 

19. ἢ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν πλὴν τῆς ἰδέας; 50. ἀγαϑὸν καϑ᾽ αὑτὸ ε- 
τέον. [Ὠ 6 ]Πρ68 αἱοῖ, 81 ἔουύθ πὸπ ρ]δοθαΐ αποᾶ ῥυΐοσθ ἴοοὸ θᾶάθιι Ρδυ- 
ἐϊου]ὰ ἢ (γβ 16) Ρτοροβίξατηι βἰύ, ΡΙδοίψαχττα ἔογέαβϑδθ μοο. ΕἸθυΐ θηΐτα 
ΡΟΒ86 αὖ πο] 8Παυἱ8 ἀγαϑὸν καϑ᾽ αὑτὸ ὙΟΘΔΙΘ, αποα οταπῖπο θἐϊατα 
δι᾿ ἄλλο τι διώκομεν (γ5 18). Θυδπι γίατμη ααἱ ἱπρυθββαβ ἰδ, ΘΌτα πθ- 
ΟΘΒΒΑΙ͂Ο 60 ρογυθῃξαστιμι 6586 αὖ ΠῸ]ΠΠ]Ὸτ 510] το παυδδαν καϑ᾽ αὑτὸ 
ἀγαϑὸν γῬγϑοίου ὈΠΌΠΙ; αὐοᾶ γντοΐθοϊο 8ὶ Ἰάθυηυ Ῥ]δίομπθιη βϑαπδίασ, ἴῃ 
ἰρβᾶ 1ᾳθᾶἂ ρϑυγοθρίββθ βἱδὶ υἱάθοιθανυ. Νϑτη ποὺ ποι ἰάθδθ, βθα βατητηΐ 
Ῥοπὶ Ῥγορυΐατα οϑὺ αὖ ἀπῦτη οΟἰππΐαπη ἀεὶ δι᾿ αὑτὸ, οὐδέποτε δι᾿ ἄλλο 
δρρϑίαϊαν (αὖ ἴρβ Αυϊβύοίθιθβ ἀθ δυδδοιηομΐα ααδ8 5101 βαχησατμη δῦ 
Ὀοπῦχι 1091 Ὁ 1 Ἰοααϊδαγ). Ετροὸ τω βᾶπθ ἐούω ατιϑοβίϊο, 46 αὰὰ δρίξατ, 
τὰ καϑ' αὑτὰ ἀγαϑὰ εἰ λέγεται κατὰ μίαν ἰδέαν (γ5 16) δοβατᾶβ Θδϑοῦ: 
ΠΘαῸ6. ΘΗΪΠ βαπὺ τὰ πολλὰ αὐδθ υτπὶ ἰᾶθαθ βυρθᾶάθγθ ροββίὶβι Ὥστε μά- 
ταῖον ἔσται τὸ εἶδος. --- πὰ 5 ΠΙΒ1] εἰρωνείας, 6 αὑδ- δὰ ἢ. 1. Δ1101- 
δαπὺ Ἰηἰογργθῦθβ ρπᾶ Ζ6]]ατα. Οαϊᾷ Θδῃΐπι τηδρὶβ οοτύαμα, απδτη ἴδεαν 
ΠΟ 6556 ἘΠῚ ΠΟΙ 5810 εἶδος 1. 6. σθηθτα δ αὐοᾶᾶδηῃ βἰηρτ!β γϑθαΒ ΟΡΡο- 
βιδαμα οὖ ἱπ Βοὺ οαρὶΐθ αὐἱᾶ τηδρὶβ ὑσϊξατα ααδτα ἴῃ ἸΔοἃ δα ἰᾷ ροίϊε- 
ΒΙση στη βρθοΐαυὶ απο 5ἰῦ κοινόν τι οὗ καϑόλου 



26 ἈΒΙΒΤΟΤΈΕΈΠΙΚ ἘΤΉΙΪΟ. 

τοϑθ» 34 φρονήσεως καὶ ἡδονῆς ἕτερον καὶ διαφέροντες οἵ λόγοι ταύτῃ 4 4 
26 ἦ ἀγαϑά. οὐκ ἔστιν ἄρα τὸ ἀγαϑὸν κοινόν τι κατὰ μίαν 

ἰδέαν. ἀλλὰ πῶς δὴ λέγεται; οὐ γὰρ ἔοικε τοῖς γε ἀπὸ 3 

τύχης ὁμωνύμοις. ἀλλ᾽ ρα γε τῷ ἀφ᾽ ἑνὸς εἶναι, ἢ πρὸς 

ἕν ἅπαντα πνάαν. ἢ μᾶλλον κατ᾽ ἀναλογίαν; ὡς γὰρ 

ἐν σώματι ὄψις, ἐν ψυχῇ νοῦς, καὶ ἄλλο δὴ ἐν ἄλλῳ. 

80 ἀλλ᾽ ἴσως ταῦτα μὲν ἀφετέον τὸ νῦν᾽ ἐξακριβοῦν γὰρ ὑπὲρ 

αὐτῶν ἄλλης ἂν εἴη φιλοσοφίας οἰχειότερον. ὁμοίως δὲ 

26. τοῖς γε] ΚΌΜΡ τοῖς. 80. τὸ νῦν] ΚΡ τὰ νῦν. 

26 --- 81. ΤἸηϊου]θούῳ μᾶθο, ροβύααϑιη απᾶθ οοπύτω Ρ]αὐομβ 1 θδτη 
ῬοΙ αὐϊπατπθ δυρυταθηὐβ αἰβραϊαύατιιβ ογαῦ Δρβοϊνύ. Οδνθπᾶθτι ΘΏΪτα 
Ῥυϊαγιῦ πθ ἴῃ 115 αὐ δᾶμπιο δάνθυβαυ!β ορροβιίω βαθὺ νἱάθγθῦασ 60 8Ὁ- 
τορύυβ θ8586. αὖ δαὺ 586 ἀοούτϊπδο Τὰ παδιηθηύατη ἴρ86 Ἰδθαθεθῦ ααὺ 11115 
νἱᾶτη ἀρουϊγοῦ ἀπᾶθ 6 ἔπρῷ δὰ ἱπηρϑύσμη ἔδοϊθπά πὶ γϑυθγῦθσθ ροββϑῃΐ. 
ιυυὶ οοηβοαΐ, ἱὐ ηιοᾶο ἀθηιοηϑέν αὐνθυ 68, ὑγίου ϑοηα αϊυογβιξαίοην θαηιν ἐη- 
ἐογοθαθγ6, χα ὑεῖ αα τἩὐϑαην ἑάεαηι τϑὶ αὐ ποὐτογθην οηυγυῖδιθβ οοηυηυνη θην 

ΟΜ ἘΓοΥΥὰ Ἠδηοαί, ἐΐα χιυΐάθην παμα ποσαυϊΐέ 6886 φιυϊαψιναην χὰρο ἱΉ ΤΟΥ 86 
οοηιρηοία 8ἰηξ χιναθοιίχιθ ϑοθα υοσαγέμν. ὩῬοδϑινγνέ θγΐην οηυυΐα αὐ θῶ 
Ὅ)Ο 6886 ὕογηέθ αὐ αα τὐύην ἤηθην ἐθηᾶονο αὐ απαϊοσίἃ ψιιαάαην 60ν᾽- 
ἐϊμογῖ. Μοδο (δ πας γ6 φιυϊᾷ δ8ἐανιογιινηυ 8.6 φωρίουγαγε υ7ι8. γ)0Ή, 68ὲ Ἰοοΐ. 

260. λέγεται ἰη θ]Πρὰ5 οὐπηΐπο τὸ ἀγαϑόν (γ8 26), ποθι τὰ καϑ' αὑτὰ 
Ἶ ἀγαθά ἀθ αὐἱδὰβ πιοᾶο ἀρθραῦαν, Οποᾶ ομΐπι βθαυϊναν 68 οϑὺ ααἱ 

7ϑτα ὑούπμι μοο οαραὺ ΟΠΗ ΒΒΊΤΙΙΒ οδβύ. ν 
τοῖς ἀπὸ τύχης ὃ ὁμωνύμοις. ,Θῦδο γογ6 ὁμώνυμα 5υηὺ οτηηΐδ, ν]ἀθη- 

ὕὰν αποἀδιητηοᾶο ἀπὸ τύχης ὁμώνυμα 6886; ΠΘαῸ6 ΤΟΡΘΥ υἶ8 ἔδο116 δ] ατη 
Ἰοσῦμ, ααὸ Ατὐϊβύοῦθιθβ αἰγαπιασθ γοθθὰ 1ἢ ἀπυτα ΘΟΠ Προ πἄδηη ὉΘΠ- 
ΒΘ, 

28, συντελεῖν ἀ6 ρῬοοσηϊῶ (τάλη) δα ἀϑιπ τοὶ Ὀ]1ο 6. οοηρθυθπαξ, 
Ῥγορυΐαπῃ, απθτηϑατηοάστη ἰὑγϑηβίογαξιν ἡ 4118.8 γ08, ΘΧθι Ρ] τη βὶὺ 809 ἃ, 
29 μόρια εἰς γένεσιν συντελοῦντα; οἵ, 104 ἃ 81; πρὸ ἀθϑαπὺ δ]1ὼ Θχθπι- 
ΡΙὼ Αὐἱβύοὐύθιϊοδ, ἴῃ ααΐθαβ Ῥδυὶ ἔθσθ πτθ φγϑθροβιθομθα εἰς οὖ πρὸς 
Ἰοοῦτα Βαθθηύ. ᾿Αροτύπαι τοῖο ἀσυπι ἢ. 1. οπῖπθβ γϑ8. Ὀοηδ6 αἰοδηαν 
συντελεῖν πρὸς ἕν, ἰᾷἃ πρὸς ὃ συντελοῦσιν 6588 οὖ ἴρδυπι τέλος (τὸ οὔ 
ἕνεκα). 

80. ἐξακριβοῦν... ἄλλης φιλοσοφίας: ταυΐα ῖβ γϑυἷβ ὈΙδπθ ἰάθπι 
Εππάθηηιιβ 1217 Ὁ 16 τὸ διασκοπεῖν... ἑτέρας διατριβῆς, 1ᾷ αὐοᾶ Θοττηι 
οδιβδ, ϑαπούθιη απ τηΐπ8 ΠΟῸ ΒΟΥ ΡΘΠΑῚ σϑηῆτβ πονουαηῦ. Οθύθυιση Ρ]6- 
δῖ δατπθ δοοαγαύομπι αἀἰβα δι θοηθυα 46 πούϊομθ' ὈΟΩΙ ΠΡΟ αὔθυ 8816 16- 
ΘοΥο5. δ Αὐἱδύοίθιθ ἱπρυϊαίαιη; βοᾷ ἄλλην ἰβύδηι φιλοσοφίαν ἴπ 110 Υ18 
ΠΟΌῚ5. ὑγ! 5 ποη ᾿ηνθηῖθθ. Βυθυϊίου αὐἰάθτη Κ0Π0]. , τῆς μετὰ τὰ φυ- 
σικά“; Ὁ Ῥθυτηα]έδ, αὐἰᾶθπι ἱπ ΜοίδρΗγβιοῖβ βαθὺ ἃθ παῦαχῶ Ὀομὶ οὖ ἀθ 
1Ιᾳἀθῶὼ Ὀομὶ 1ηὔθγατσιθ δῷ ΠΟΠΠΏ]]8, ααδ8 δα ποὺ οδρυὺ αὐ ἰβδίτηο πϊββθηὺ 
(γϑὶαῦ 81 νϑύατῃ οϑὺ ὅτι, τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ καλὸν ἕτερον: τὸ μὲν γὰρ 
ἀεὶ ἐν πράξει, τὸ δὲ καλὸν καὶ ἐν τοῖς ἀκινήτοις“ 1078 ἃ 81 5α., ν0] 
ἀθπηομπβύχοθίο 1Π|ὼ 990 ἃ 22 ---29 ουὐὰβ Θοποϊαβίο ϑοὺ ὥστ᾽ ἐν τοῖς ἀκινή- 
τοις οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο ταύτην εἶναι τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ εἶναί τι αὐτὸ ἀγα- 
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4. καὶ περὶ τῆς ἰδέας" εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἕν τι τὸ κοινῇ κατηγορού- 1096} 32 
8 μενον ἀγαϑὸν ἢ χωριστόν τι αὐτὸ καϑ' αὑτό, δῆλον ὡς οὐκ 

ἂν εἴη πρακτὸν οὐδὲ χτητὸν ἀνθρώπῳ᾽ νῦν δὲ τοιοῦτόν τι 
ξητεῖται. τάχα δέ τῷ δόξειεν ἂν βέλτιον εἶναι γνωρέξευν 80 
αὐτὸ πρὸς τὰ κτητὰ καὶ πρακτὰ τῶν ἀγαθῶν" οἷον γὰρ τοϑῖ 

82. καὶ ἔστιν] ΚΡΜΡ ἔστιν. τὸ κοινῇ] ΚΌΜΡ καὶ κοινῇ. 88. τι 
αὐτὸ] ΚΌΝΜΡ αὐτό τι. 

ϑόν), πιῆϊω δαΐθιῃ αἰβραίαύίο αὐἃ Δ Οδοϊαίω βἰῦ απδοϑίϊο πῶς δὴ λέγεται 
τὸ ἀγαϑὸν αὖ ἴῃ ΝΙΟΟΙΩΘΟΗ οἷ ἱπᾶθ ἃ. γβ 26 δἀυχηργαύω θϑῦ. 

81 --- 1097 ἃ 18. Ῥυΐοτθ τϑύϊομθ οοπύγ Ῥ]δἴομθη αἀἰθρυΐαπαϊ το]ϊοὐδ, 
ὃ ῬΟΙ Ἰοῶ βῶπθ ἄθ αυὰ ἃρίθαν ἰάθατι ὈΟΠῚ Δ]1Θημδιη 6856 ἀοοοῦασ. 9" 
οηυϊξέαγέι" παθο. διέ ἰάορα δορί. Θιαογοηάνην ἐρίξυν γύην ρογέϊηθαί αὦ 
υἱέαηι Ἰμηιαηαην βμθβῳιθ 678. Οιοά χυΐὶ αὐγηναύυιι8 68, ἀμιογιθη, αἴΐό- 
γαθην τἐγινηυ ϑαη6 ἀοροδτέ ργοῦαγο. Αι οηΐηι ἀθηιοηβίγαγαιη, ἔρβαγι ἑἀθαην 
αὖ Πορυῖηα 0886 υδῖ ρουῆοὶ υοἱ αὐοημῖγὶ; τὰ φιοά ἀρογέδ αὐϑιυυ ιν 68ὲ 
(--- Ὁ 86). Αεὸ ἐά οἠβοϊονιάνιην οὐ ὑφ ο! σαύνν" ρογέζηογο χιυϊάθηι ἐάθαηι αὐ 
βοίαηι οοσίἑαϊἑογιθην ηιθηἐΐβ, 8θα οοσίίαϊίονα ἐβέα Ποηυΐγνοβ αἀγωυανγὶ εὐ αα 
θα ρεγυθηζαρέ χιίῶθ υδὶ γογβοϊομάα 8ἰδὲ υοἷ αοχιϊγοηᾶα 8ὐηῖ. Αὐ Ἰιυὶο 
ορύγυϊογυλ γγίηνιη, οὐβίαί, φινοᾶ ΣοἸυγιθβ αἄΐυια ἐαϊε αμοϊϊινν, ποσϊοα ον 
(--- Ἰοθῖ ἃ 8); ἀοῖίγαθ ρροθδῦδ [α8 ογίξ, Ἠδ6 ροβ886 φυΐάθην βεογὶ χιοά τα 
ἤησαύινν": χιιαθ θηῖηι φορίξαϊίο γουογα ζαοὶξέ αὐ ορυι8 φιιοαϊεδος ηκοῖψιι8 ρ6γ7- 
»ρεϊγαπανηι, θὰ ἤοῖν φοηθγαϊβ 68ὲ, 86, βἰηηριῖα φιναθηθθ 8ροοίαἑ, χιίαθ 8)- 
σιϊδ ργοροδίξα ϑβιηέ. 

82. εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἕν τι τὸ κοινῇ κατηγορούμενον ἀγαϑόν. Με- 
ΤΩΪΏΘΥΒ. ΔΥΡ ΘΟ, αἀ88 ἴῃ Ῥυΐοτθ μυΐὰβ οαρδ5 Ῥαγέθ ργοροβιίδ 
βηῦ, ΠΟΠΠΉ]]δ, 58η86 ἰ4 βρθοίδιθ αὖ πϑρϑῦμυ οἸηπΐπο 6586 ἕνα καὶ τὸν 
αὐτὸν λόγον ἐν πᾶσι τοῖς ἀγαϑοὶς (οἵ. Ὁ 34); οοριίατὶ ποῖ Ῥοεβ6 ἀπϑχα 
πούϊομθιη. Νρο ροὐαϊββοθ Αὐϊβύοϊβ!ββ, πἰδὶ ππὸ βρθοίαθβοῦ, Ὁ 26 βου 0 
»ἀλλὰ πῶς δὴ λέγεται; οὐ.“ Τρϑὶ Θηΐτη αὐδπι τηδχίτηθ οοπδίδ αὐ, οΟρῚ- 
ἰαπᾶδ 6886. Ῥϑυτηυα σΘπθτῶ ΥΘΥατα, αὐδ8 αὐϊάθτη ΡΘΙΓ 8586 πυϑαῦθηι ΘΧ- 
Βυεἰδβθηύ. Οανραθ ἰσιύτ π ποὺ, ἔστυν““ αποᾷ Ὁ 82 οδβὺ ἰύω ἱπέθυρτθ- 
ὑθυῖβ αὖ δα θῶ ἰαπύαμι τϑἔθυυὶ ροββϑὶῦ, αὐ γ6] ἱπύθυ 85 ὑβθυγθβίγθβθ γ85 
γ61 ἴπ τῦπᾶο Ρ]αἰοπίθο βῦτα Βαρθοαπὺ Ἰοοῦπι; πθὰ ραΐθ5 ραγυϊου]ὰ ἢ 
αυδθ βϑαυίσαν Ὁ 88 (ἢ χωριστόν τι αὐτὸ καϑ' αὑτό) δά]υπρὶ αὐοᾶ γα- 
υἹθῦϊβ νϑυὶβ. απ θη υϑῖῃ ἰδογού, πηὸὺ ΔΙ θθΥῸ τηθιη το ἢ χωριστόν. τι οὗ. 
Ἰάθω Ρ]αὔομ!β βισηοϊβοαῦαι, Ῥυΐοσθ οὐππΐπο πούϊομϊβ παῖΐαβ, αὐδυτιπι 1118 
ΒΔΠΘ 6888 ΠΟῸῚ φροίθϑὺ ΠΪΒῚ Πδᾶ60 5ἰύ, βθᾶ νϑύβῶ υἱοθ μπᾶ ᾿ἰξθυι. 

,34. νῦν δὲ τοιοῦτόν τι ξητεῖται: αυοᾶ πρακτὸν 810 ν6] κτητὸν ἀν- 
ϑρώπῳ, οἷ. 109 ἃ 1 8ᾳ.; αὐθθϑέϊο οπίτη 1ὉΪ ργοροβίψω οδῦβα δῦ, ὑπᾶθ 
ομληῖδ, ααδθ ϑάμτιο αἰϊβραϊαηθαν ἀρῶ βαπύ. Ιύα τηοπΐψιβ ᾿ὔθυατα ᾿πΐθυ- 
ΤΟΡ 8 πατη Ρ]αΐο Ἰάθαιη Ὀομπὶ ἴρ86 ἰπίθι τὰ πρακτὰ ἢ κτητὰ τοοθρογῖῦ; 
1ὰ αὐοα οοτΐο ποραπάτμι οϑῦ. ΕἸΡῸ βὶ οὐηηΐπο ἴῃ Εῖβοθ ἃ ἀϊβοῖρυϊο δὺο 
τραδυρυίθαν, τϑαδυρτήιν 115. αὐδ ἱπᾶθ ἃ υβ 86 βϑαπυμίασ. ᾿ἰβρυθαῦ 
ὙΘΙῸ Αὐϊβύοίθιθβ 60 τηοᾶο, ἰϑπαῦδτη ἃ τηδρ βέσο ππ118, ταύϊοπθ 1] αδὑγαθαμη 
50 αὐἱὰ 1ᾶθῶθ ἔδοϊαμῦ δὰ νἱξατα μοτηΐπατα, αὖ βθαύθπέϊα δ᾽ ὰβ 8118 ἀἰβύϊη- 
δαθπᾶο ἱπνθδεϊροηαδ, δῦ; αὐ πῃ τ γϑαὺ γϑβεϊρίο αὐϊδαν γοοθ ῬΙαὐοπϊοᾶ 
παράδειγμα 1091 ἃ 3. 
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1091 παράδειγμα τοῦτ᾽ ἔχοντες, μᾶλλον εἰσόμεϑα καὶ τὰ ἡμῖν 44 
ἀγαϑά, κἂν εἰδῶμεν, ἐπιτευξόμεϑα αὐτῶν. πιϑανότητα μὲν 
οὖν ἔχει τινὰ ὃ λόγος, ἔοικε δὲ ταῖς ἐπιστήμαις διαφωνεῖν" 

ὅ πᾶσαι γὰρ ἀγαϑοῦ τινὸς ἐφιέμεναι καὶ τὸ ἐνδεὲς ἐπιζητοῦ- - 
ὅαι παραλείπουσι τὴν γνῶσιν αὐτοῦ. καίτοι βοήϑημα τηλι- 
κοῦτον ἅπαντας τοὺς τεχνίτας" ἀγνοεῖν καὶ μηδ᾽ ἐπιξητεῖν 
οὐκ εὔλογον. ἄπορον δὲ καὶ τέ -ὠφεληϑήσεται ὑφάντης ἣ 
τέχτων πρὸς τὴν αὑτοῦ τέχνην εἰδὼς αὐτὸ τἀγαϑόν, ἢ πῶς 

10 ἑατρικώτερος ἢ στρατηγικώτερος ἔσται ὁ τὴν ἰδέαν αὐτὴν τε- 

4, ἔχει τινὰ] ΚΥΝΡ τινὰ ἔχει. 1. ἅπαντας τοὺς τεχνίτας] ΚΌΜΡ 
μι “ φατα 3 ᾿ Ὁ ᾿ "γ᾿ τς - 3 , 

τους τεχνίτας ἀπαντας. 9. αὐτὸ τάγαϑον) Κ' τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγαϑὸν, 
᾽ 

ΜΡ τὸ αὐτοαγαϑόν. 

6---8. καίτοι βοήϑημα τηλικοῦτον... οὐκ εὔλογον. Νοη ἈΒΙ τη] 
υοά ΤΟΙ ΡΌΡΙΙΟδΘ ῬΙα οι ῖΒ οἰ Ἰ]οῖσαν 1264 ἃ 1 δεῖ δὲ μηδὲ τοῦτο αὐτὸ 
ἀγνοεῖν ὅτι χρὴ προσέχειν τῷ πολλῷ χρόνῳ καὶ τοῖς πολλοῖς ἔτεσιν, ἐν 
οἷς οὐκ ἂν ἔλαϑεν εἰ ταῦτα καλῶς εἶχεν. Τηθδὺ ἱπ ἰδ ἡπἀϊοοπαϊ σθπὰβ 
αὰὸ οὗ αἰνθυβιιβ οϑὺ Αυϊβύοῦθιθβ ἃ Ῥ]αύοπθ οὖ βιρουῖου. 86 τηοάτπι 
᾿ἰβύτπιτπι, ἀὸ παπο υὐϊξιν γϑυϊββίταο 110 Ἱπάϊοῖο, ἄστη ἔβοῖ]θτα 510] ραγαῦ 
νἱοξοτίατα, ΤΩΪΠ 5 ΘΘΟαΤΠΙΤ 6586 ϑρρατθύ. Ουϊᾷ ᾳυοᾶᾷ 6ῳ. ἀπδθ βϑαππηξαῦ 
Ῥᾶθηθ ᾿αϊδοηεία βιιπύ. Νδῖι απἱ αὐϑογαῦ τί ὑφάντης ὠφεληϑήσεται πρὸς 
τὴν αὑτοῦ τέχνην εἰδὼς αὐτὸ τἀγαϑόν, Ἰάθιι μα ανοτιῦ ον βυϊθμδτα τοὸ- 
Ἰρίοπθια ἀοοθηΐθιῃ τὴν εὐσέβειαν πρὸς πάντα ὠφέλιμον εἶναι (( ΤΊτη. 
4, 8) τϑίαθαυ! 51 ορροπδίασ, δὺ Βα θουθυη τηδχίτηθ Ῥἰσση ΠΟῸῚ τηθ]οΥδ, 08]- 
οθδηηθηΐε, ἔθοοσΘ αὐτὰ ἱτηρῖτη. Απ Αὐἱδύοξθ!θθ ἱρ86, 81 τὸ8 1 ρδύαγ, 
Βαβρογθῦ ὑϑβρομπβαση 8ὶ τορϑύατῃ οϑϑοὺῦ πῶς ἑατρικώτερος ὃ τὴν γνῶσιν τῆς 
εὐδαιμονίας ἔχων (οἷ, 1097 ἃ 9 οὐ 1094 ἃ 22 54.}} 

8. ἄπορον δὲ καὶ τί οὐ. πον {αοῖϊο ἄϊαοντξ αἰηιιῖβ χιυυϊᾶ. Ἰιοααθπᾶϊ 
Θθμαβ ατοᾷ ΠΟ 5Βᾷθρ6 ὀοοαγγύ. ΟἸμηΐπο ἀπορεῖν, ἀπορία, ἀπόρημα 
γΟΟ685 ϑιηὺ νῶ]46 τιδιῥαίδθ, δα]θοῦίνατη ἄπορος βθηδιι Ἰορίθο β8 018. γΑΥΊΙΠ ; 

Βθρα οϑὺ 421 Ὁ 18 διὸ καὶ ἄπορον φαίνεται; 982 Ὁ 18 τὰ πρόχειρα τῶν 
ἀπόρων ϑαυμάσαντες; 1029 88 αὕτη (ἱ. 6. οὐσία αὐυδοᾶδτη) δὲ ἀπο- 
ρωτάτη. 

Ἷ 10. τεϑεαμένος τὴν ἰδέαν: οἱοὺ πο τεϑεᾶσϑαι Ῥ]αθοΠΙΒ ποκα" 
Ῥμίδτη; αὐϑιγασδῆι ΘΓ 886 ϑεᾶσθϑαι, ϑεατὴς, ϑέαμα Ὧθ γϑΌυ8 ΤηΘ0η 
Βα Ὁ] οὐθ πθ Δ Αὐβϑύούβιοω απἰάθιῃ ἀϊούΐομθ πθαὰθ 8 10515 ΝΙΘΟΙ ΘΟ Θ15 
δ] θῶ βαηῦ. 

12. μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὴν τοῦδε᾽ καϑ᾽ ἕκαστον γὰρ ἰατρεύει. ῬΙΟΌῸΘ 
1πἰθ]1οχὶὺ Αὐἰβύοῦθιθϑ πα] ᾶτη 6586. δυύθιῃ, ΠΌ]] τὴ βοΙ θη ΐϑηη, Ὡ181 οορηϊῶ 
Ιθσθ δὰ αὐδηὶ βίπραϊα αὐϑθατθ τϑίθυπιθασ ; αἱ 6 ᾿ρϑῶ τὸ πηϑᾶϊοδ, απ86 
1Π1 Ῥϑυβᾶθρθ ῬΥῸ ΘΧθιΡ]ο θϑύ, πορπππαῦδῃ οοηὐγαγίο, νἀ θαῦαν ἀοουΐθ56 
15. αα86. ΕΒ, 1. Ιθσαπίαν. Ὑοϊαὺ 1866} 29 οὐδεμία τέχνη σκοπεῖ τὸ καϑ' 
ἕκαστον οἷον ἡ ἰατρικὴ τέ Σωκράτει τὸ ὑγιεινόν ἐστιν ἢ Καλλίᾳ, ἀλλὰ τί 
τῷ τοιῷδε ἢ τοῖς τοιοῖσδε (τοῦτο μὲν γὰρ ἔντεχνον, τὸ δὲ καϑ'᾽ ἕκαστον 
ἄπειρον καὶ οὐκ ἐπιστητόν). Νοο ἰδηιθη τη ἰάθη δαοίογ θϑῦ, δυύθμι 
ΒοΙθῃ ϑτηα 6 ααϑ8 ΠΟῚ ΒΒ βουϊῦ ΒΡ. ]ΘΥ τα γθυττα ΘΟρΡ ΟΠ ΘΤα ̓ πΘΉΘΤη 
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αἰ «ϑεαμένος. φαίνεται μὲν γὰρ οὐδὲ τὴν ὑγίειαν οὕτως ἐπι- τοϑτατι 
σχοπεῖν ὁ ἰατρός, ἀλλὰ τὴν ἀνθρώπου, μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὴν 
τοῦδε᾽ καϑ' ἕκαστον γὰρ ἰατρεύει. --- καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ 
τοσοῦτον εἰρήσϑω. 

ξαδαταχη 6586 πἰμί]απθ ργοξθούσσατα. ὕἱ Ρ] 6 πᾶ 67.858 ἀοοίγιμδ 101 βρθϑούθξἝαυ, 
ὉΌΪ δαῦ αἰταμηαθθ βαρίναῦ τὸ καϑόλου οὐ τὸ καϑ᾽ ἕκαστον (υὐ 1180 Ὁ 20 
οὐδὲν δὲ ἧττον τῷ γε βουλομένῳ τεχνικῷ γενέσϑαι καὶ ϑεωρητικῷ ἐπὶ τὸ 
καϑόλου βαδιστέον οὗ αα. 5648.) δαὖῦ ἴρ5ὶ ατὲϊ τὸ καϑόλου νἱπαϊοεαῦ, 6] πβάθιη 
γοτο δυὲϊβ ζούπιῃ ἀϑὰτι δὰ τὸ καϑ᾽ ἕκαστον δοϊΘρσαῦ (αὖ 981 ἃ, 16 --- 20). 
Θυδ ἴῃ Τ6, ᾿πιρυίπνῖβ ᾿Ἰηὔοϑῦαβ ἱτη ρθυτ86. βρθοίθση βαρ θηύδθ οαρἐθηίι, 11- 
Ῥδηύαβ ἔδυθ δὸ ἔδγθαν αὐ Ἰαυαθὺ βο]] θυ δα θ᾽ 8 αἱ ΒΙ ΠΡΌ ]85. Ῥαυναβαθ 
γ68 ΠΟ πρὶ χοῦ. --- Τπ Πρ ὶβ Ἰριθαν ρούαϊββθ Αὐϊβύούθ θυ ῥτὸ βα ἀοο- 
ὑγϊηδ ἴῃ αὐτατηατπθ ραγύθυα αἀἰβραίατθ: πὸ ὕδιηθῃ ΠΘΡΘ 8. Θατῃ ἢ, 1. αὖ 
αἀγουβατίτθτη ργοῆϊραγοῦ υἱύτα πϑύστῃ τηοᾶστῃ ἴῃ αἰύθυαπι ρδγύθηῃ 8.Ὀ11886. 

γευρὶβ καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω 1097 ἃ 18 ἀ18- 
να αΐίοπι, ααὰ οοὔθγουθτη ΟΡῚ πο 68. 46 ΒΌΤΩΠΙΟ ὈΘΠῸ γὙΘΟΘηΒΘΌΔΗαΥ ΟΔΡ. 
2--, Δ} βηΐβ ᾿τηρουΐθαν. ΕἸ δούττη Θηΐτη δῦ ΠΟ, ΠΟ ῬΟΒΒΘ 51110}1- 
οἶδου αὐἱάατπδηι τοῦτ αποᾶ ἀδάμας ρῥγοροβιξαμῃ 810; τϑαπατα ἰριθαν αὖ 
1081 νἱάθδγητιβ αὐἱὰ 810 βίαύποπάθπτη. ὕπαρ ἀρρδυθὺ γϑῖὰ ππηο 1 811801- 
Ῥἱθπᾶδηη 6886 ἀπ8}15 δγαῦ 1ηϊ 0 οαρ᾿ 8 Βθουμίϊ: τί τὸ ξητούμενον ἀγα- 
ϑόν 1097 ἃ 16 1. 6. τέ τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν 
109ὅ8 16. Αα Βᾶπο αὐϑοδύϊομθμι οχ Αυιβίοῦθ!β βθπύθηὐι ἃ τθβροπαθηάθτῃ 
Ὀγουίνοσ: ἡ εὐδαιμονία τὸ ξητούμενον ἀγαθόν, ταοᾶο π νϑιΐαβ Βο- 
ταϊπατη ΟΡΙΠΙΟΏ65 (θᾶ. 2 οὖ 8) βθουδὶ εὐδαιμονέαν ἈΡΡΘΙ]Θσῖαβ αποᾶ ΠΟ 
οβϑὺ εὐδαιμονία. 

Οδραῦ νϑῦοὸ αὐἰηπύασηη ἴῃ ᾿ἰδύω τῷ ἰῷ γουβαύαγ: Βοριηη, οϑὲ φιιοα τέλος 
68, ϑιθηνγνινι υὐέαθ ϑογεθηυ μοῦ τρυϊϑογδαθ υἱξαθ τέλος 68ὲ (1091 8. 16---94). 
φυιοα ϑ8υμηυηουηι 68ὲ δοηιθη, τέλειον 6886 ἀοδοί, τέλειον ατΐθηιν τ οὐ ργο- 
»έογ αἰδια αἰέχυϊα ορεόγα ἀαΐιν (--- 097. 84). ὕσμα ατΐθην θοαϊίἐιαο ᾿ος 
μαδεὶ, μὲ τυρηφιίαην ἀρρθοίαξυ" αἰλαγίην, γογιύην οανδα (--- 1097 Ὁ 6). θεά 
γῈ χιυνύην δυϊηοαΐιν, ἡἥϊαηι 6886 δογίνη ψιιοῦ φιαογίξιν, ἑάθηι σοηιργοθαέιν 
ἡμᾶθ φιιοα ποὐἱοηθην οογμιιοίαηι τῷ τελείῳ γν ϑοαξίἐιιἶγν6 ἐγυυογυίηινιβ, τὸ 
αὔταρκες. δι οὐέ θγΐην ΡΥ 86 8οῖα τι υἱξαηι φιμαϊδ δῳφορίαξι φιιαδὶ 6α- 
»ἱοαὲ (---10917 Ὁ 20). 

γΙάο5 ἰρίδαν ἐγῖα, οβέθπαϊ: ἡ εὐδαιμονία τὸ ξητούμενον ἀγαϑὸν τέ-᾿ 
λοὸς οὖσα ἁπάντων. τέλος δὲ ἁπάντων ἧ τέλειόν τε καὶ αὔταρκες., 
υδ886 αὖ ἀθηποηβίγθηζαυ ρτοροβίθαση 5101 ἔαΐθβθ Αὐϊβέοίβθιθβ ἴρεθ 1|Ιβᾶθυῃ 
ἔθσθ υϑυθὶβ, οὐγᾶϊπθ πητηθπέαξο, ρυοΐθαβαβ δῦ ἴῃ οἰδαβαϊᾶ Βα͵ὰ8 οὐρὶ ῖβ 
1097 Ὁ 20. 21. ΟὈΒουυδθὶβ δαΐθυη ἱπξθὺ ἰγίῶ Ππαθο ϑιηΐηθυθ αὐδϑὶ αποᾶ 
ΒΘΟΌΠαΟ Ἰ060 ρῬοβίψατη ϑβὺ, τὸ τέλειον. Νϑαπθ δηΐτῃη 46 60 αρίὑαν αὐἱᾶ 
ΟἸΠἶἷΠΟ τέλειον εἰὺ, βϑᾶ 4θ 80 αποᾶ εἷ0 τέλειον τέλος νυ] τέλειον ἀγα- 
ϑόν, ἴπ απὸ πϑίυτα τοῦ τέλους ΔρδοΙαῦα, οογηϊδαν οὐ ρουξθοίω. Τέδατθ 
Ὁ ἀΘβου  Ι Υ ψὶβ τοῦ τελείου, ποτ τηΐτατη θα πογυτα δ] απο ἃρρδ- 
ΤΈΥΘ 564 ΟΟΠΒΥΤΩΔΥΤΙ οὖ θσρ]οαυὶ αὐοᾶ ἴατη οοπβίαθαθ. Νϑτη αὐ ΤῸΒ 
ἁπάντων τῶν πρακτῶν τέλος οϑὺ (γ8 29), 6Θἃ ποι ρούθβὺ ποὴ ἀεὶ καϑ'᾽ 
αὑτὴν αἱρετὴ 6886 καὶ μηδέποτε δι᾽ ἄλλο; οϑββοὺ δαῖτ ΠΠπᾷ ἄλλο δὰ 
ὑθιιραβ οοσΐθ θχθιηρύσμη. 6 ΠΌΤΗΘΙῸ τῶν ἁπάντων. Ηοο δαίθιη (τὸ καϑ' 
αὑτὸ αἱρετὸν εἶναι ἀεί) Ἰᾷὰ ἴρϑαπι οϑὺ αποᾶ τέλειον νοοαξαῦ υ8 88. ῬΟΥΤΟ 
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τοϑταιῦ πάλιν δ᾽ ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸ ξητούμενον ἀγαϑόν, τί Αὁ 
λὰ Ζίς. τς ποτ᾿ ἂν εἴη. φαίνεται μὲν γὰρ ἄλλο ἐν ἄλλῃ πράξει καὶ 
διαικίς : ἐν ἴων τέχνῃ" ἄλλο γὰρ ἐν ἰατρικῇ καὶ στρατηγικῇ καὶ ταῖς λοιπαῖς 

5.5 Ἐπ’ ᾿ ὁμοίως. τί οὖν ἑκάστης τἀγαϑόν; ἢ οὗ χάριν τὰ λοιπὰ 

γε. :ὐξμτλ νοῦ, πράττεται; τοῦτο δ᾽ ἐν ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια, ἐν στρατηγικῇ 

᾿ -- δ δὲ νίκη, ἐν οἰκοδομικῇ δ᾽ οἰκία, ἐν ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο, ἐν 
το ΚΣ ἁπάσῃ δὲ πράξει καὶ προαιρέσει τὸ τέλος τούτου γὰρ ἕνεκα 
τς νωμρθδε τὰ λοιπὰ πράττουσι πάντες. ὥστ᾽ εἴ τι τῶν πρακτῶν ἁπάν- 

τῶν ἐστὶ τέλος, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ πρακτὸν ἀγαϑόν, εἰ δὲ πλείω, 
» ’ δ ν0. ΄ δἰ ἌΒΑΣ » 

ταῦτα. μεταβαίνων δὴ ὁ λόγος εἰς ταῦτον ἀφῖκται. τοῦτο 
ι Ἱ ἈΣ᾿ ὃν; 

22. πράττουσι] ΚΡ πράσσουσι. 

51 ἰη6 Ῥϑυύρθυθ υ6]15 δᾶ θῶ αὰδ ὕθυθιο ἰοοὸ δἀάυηδαν, ἰμπνθηΐθβ τὸ τέ- 
λειον τέλος ἰΐω, ἀθβουρύστη πθοθββαυο αὔταρκες 6888; αποᾷ Θπΐπι ἐνδεὲς 
οϑῦ, Ββαρογθῦ ἴῃ βαρριθηιθηῦο ἱπαϊσθηύίδθ βα8θ ρυϑθύθι 86 ἤπθια ῬτΌρο- 
βἰσπιη. Θαδθ δὶ νοῶ βαηῦ, ρυΟ Δ Ό]] Θ᾽ οδαβϑατη. ῬΘυβρίοθυΘ 101 νἱαθθ θυ 5 
ουν Αὐϊβύούθιθβ βθηθθηὐϊαθ ἢτι]ὰ8 οδρ᾿ 18. τὐῶ ἀἸβροβαθγιῦ αὖ δαπὺ αἸδβροβὶ- 
(66. Οτὗπβ ϑηΐτη ἃ αὐδοϑύϊομθ τί τὸ ξητούμενον ἀγαϑὸν 1ὰᾷ βρθοίαρεῦ 
αὖ ΠΙὰᾷ ἀγαϑὸν ποίαθατπθ 6᾽.8 Ῥγορυίδβ ἴῃ Ὀθαθι αθθ 6586 ἀθπιομβίγαγθῦ, 
Ἐὐχβρϑοίασθα ἰριύασ δαῦ ρίθπθ ἀθβηϊξα Ῥομὶ 1111π8 παὐατῶ, αὐδῶ πο] ϑυιμι 
ἷῦ τὸ τέλειον οὐ τὸ αὐταρκές, ρΡοβίγτθμιο δᾶ εὐδαιμονέαν ὑγαπδίθατα Πδυὶ; 
ααὖὺ ααὰπι ῥυϊσησση ἀθβοσϊρύσμι βἰῦ τὸ ξητούμενον Βὑαξίτι τοβροπᾶουὶ δᾶ 
αὐϑοδίϊομθμι τί ἐστιν τϑβρομῃβυσηατθ “ἡ ἡ εὐδαιμονία ταὔπτπι μαθϑυὶ ῥτο- 
Ῥύοθυ. θ᾽ι8 τελειότητα οὺ αὐτάρκειαν. Οποχαπι πϑαΐσατα ἔϑούμπμη οϑὺ, βοᾶ 
Ιαὐθυτηθᾶϊο αὐδδὶ ἰοοο ἀοῆηιϊᾷ τοῦ τελείου παύαχἢ (1097 ἃ 84) Ῥυϊμλθτα 
τηθηθίο ὖὺ Ὀθεύ εὐ. υδ ἴῃ γΘ6 πο 781 οἤἴἶθηαθβ, δὶ ρ᾽δουθυϊηῦ αὐδθ 
ταοᾶο ἀϊβραϊανίτητιβ. 

24, μεταβαίνων δὴ ὃ λόγος εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται. Ἑῤς ὃ ἀφῖκται ὃ 
2ύγος ταὐτὸν οϑὺ δοηὐθη ία, ργϑθοθάθηβ νβ 22 ὥστ᾽ εἴ τι... .. πρακτὸν 
ἀγαϑόν αὐδῶ Θϑᾶθμι δὰ 1094 ἃ 18 ---21 ρῥτοροβίία ϑϑὺ μῖ8 σϑυθὶβ εἰ δή 
τι τέλος ἐστὶ τῶν πραμτῶν.. ... δῆλον ὡς τοῦτ᾽ ἂν εἴη τἀγαϑὸν καὶ 
τὸ ἄριστον. ()υοά γοιὸ ἀϊοϊνυν ὁ λόγος μὰ. ἀφῖχϑαι μεταβαίνων, 
γϑίοσίαυ. ἃ ἰηὐουργουύϊθαβ δα ἀϊδβρυθαύομπθμι ἀθ 1Ἰἀθᾶ θομὶ οἂρ. 4. Νόοη 
τθοῦθ. ΠΙὼ θαΐμι ἀϊδβραύανιο ῶπι ομῖθθα, οϑῦ γβ 16 νοοθ ἐπανέλθωμεν, 
πθΘαὰθ δβὺ μετάβασις πηᾶθ ορογίοὺ ἐπανελϑεῦν; ἀοίπαθ αυδθ οδρ. 8 οὖ 4 
οοηὗτα ϑαγθυβαυο8 αἀθτηοηβίγαύα, βαηῦ π1}1} ργοΐθοοσππὺ αὖ τϑοῦὺθ ροββϑῦ 
τὸ πραχτὸν ἀγαθὸν ἴῃ πὰπο τηοάπιῃ ἀρβηϊτί, αὖ ααἱ λόγος μεταβαίνων 
ἀφῖκται ΤΟΙ ἴρϑάτῃ 1Ππ4 μεταβαένευν αἀϊούπβ οϑὺ δᾶ ἤπθιη βαστη ρϑῦνθ- 
πΐθ86. πὸ γἱῶ 1Πώ δι αὐδιὰ γνουθπμ μεταβαίνειν βρθούαῦ, βοηὐθηίίαθ 
βαπῦ ν8 10 ---ῶ8 Ῥυϑθι 5888; νοοὶ δαΐθιι μεταβαίνειν Ἰοοὰβ ογαῦ, ααἷδ' 
το 85 δα θυμάρι ἤηθη 51121}1 56 ποη ῬγοΥβαβ δϑάθηι γαξίοηθ 1094 ἃ 1---18. 
γρουάποία οταὺ. Ἠδθθὺ θηΐτη Ῥυϊτηστη ἤουῖπὶ ἸἸΌτοσαμ Ῥγοοθηηΐατι ἰὰ 
τἀἸγθυβαμα 8, Ῥυΐοτθ Ῥᾶχῦθ οὐριὐϊβ αὐἰπύϊ, απο 1116 (αὖ 580 ἸοοῸ τηοπαϊ- 
'χῃ18) ΟἸΊΠΘ68 τέχναι καὶ μέϑοδοι Βα] οΙθηδθ ογαπὺ ρο]ὑϊοαθ, ποι ἰδη- 
στα (αὖ οαρ. ὅ βθραγδίϊτη ἢ) τέλη ομιηῖω τῷ (πρακτῷ) ἀγαθῷ. 



ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 1,18. 4. ὅ. 81 

4.0 δ᾽ ἔτι μᾶλλον διασαφῆσαι πειρατέον. ἐπεὶ δὲ πλείω φαί- τόθ 50 
᾿ , ΄ 2 ΄ ΄ Ἄν ἂν κ τ 

νεται τὰ τέλη, τούτων δ᾽ αἱρούμεθα τινα δι΄ ἕτερα οἷον 
- 3 ᾿ “ τς -» ς ᾽ ᾿ 

πλοῦτον αὐλοὺς καὶ ὅλως τὰ ὄργανα, δῆλον ὡς οὐκ ἔστι 
΄ ’ὔ Ἐ Ἁ 233» ’ὔ [2 ᾿ Ω ΕῚ , 

πάντα τέλεια τὸ δ᾽ ἄριστον τελειὸν τι φαίνεται. ὥστ΄ εἰ μέν 
ΕΝ ΣΑΣ ᾿ 

ἐστιν ἕν τι μόνον τέλειον, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ ξητούμενον, 
εἰ δὲ πλείω, τὸ τελξιότατον τούτων. τελειότερον δὲ λέγο- 

Ν ᾽ νυ Ν φ 3. κ᾿ ᾿ Ἁ ’ 
μὲν τὸ καϑ' αὐτὸ διωχτὸν τοῦ δὲ ἕτερον καὶ τὸ μηδέποτε 

-» ς -» - 

δι᾿ ἄλλο αἱρετὸν τῶν καὶ καϑ' αὑτὰ καὶ διὰ τοῦϑ᾽ αἱρετῶν, 
-" . Ε ς 

καὶ ἁπλῶς δὴ τέλειον τὸ καϑ' αὑτὸ αἱρετὸν ἀεὶ καὶ μηδέ- 

9ὅ. ἐπεὶ δὲ] ἱπιο ἐπεὶ δὴ, 26. ἕτερα] ΚΡΝ ἕτερον. 82. διὰ τοῦϑ'᾽] 
ΚΡ δι᾽ αὐτὰ. ᾿ 

Ωὅ. ἐπεὶ δὲ πλείω φαίνεται τὰ τέλη. Νοΐατι που, ΡῬὶατδ 6856 τὰ 
τέλη, 6 γ8 18 58α.; ἰὔθιηῃ. πούπτα, απὸ ὑθπᾶδὺῦ 1ὖϑ ἱποὶρίθηβ, πιοᾶο Θηΐ ΠῚ 
αἰχιξ τοῦτο δ᾽ ἔτι μᾶλλον διασαφῆσαι πειρατέον γ5 24 5. ϑ΄π ἸΘοίογαβ 
τηοηθηῦαν αὐδϑὶ αὖ γοϊθηΐθβ ἱρβίαπο νἱἀθηΐθβ αἰβραίαίίομι ογαϊθηθὶ δᾶ- 
βἰηὖ, ραυύϊοαϊα δὴ υϑιθαΐαγ. βου θοπάθπτι ρίξουν ἐπεὶ δὴ. 

ΟἿ. δῆλον ὡς οὐκ ἔστι πάντα τέλεια 50. τέλη. Ταμθατη Θηΐτα ἀρυᾶ, 
ΟἸΩμ65 οομδύεῦ 46 παίυτα τοῦ τελείου, αὖ αἰΐγο ΘΟΠΟΘΒΒΟΣ βἰπῦ, τέλεια 
τέλη τοῦ Ῥοββὸ 6886 αὐ8 δι᾽ ἕτερα αἱρούμεθα (γ5 26); πϑτῃ εἰ τϑϑβρὶ- 
οἰαΐαν δὰ ἕτερα 114, ᾶτὰ ποὸὴ βαπὶ τέλη. Οποὰ σνϑτὸ τέλειον δϑῦ, δαὶ 
σθηθυῖβ πδύαγδτη Ῥ]ΘΠδμ ἴῃ 86 παροὺ δὸ ρουΐβοίζατηῃ. Τϑημθηᾶαμι ἴῃ Πΐ5 
οὐ ἴῃ ἀϊ5 αὰδ8 βοαυυηῦαν (--- γ8 84) ΠΟ ὈΠΊΨΘΥΒΘ ΔΡῚ 46 ποίϊομ ἰβίδ, 
βΒϑα ἐαπίυτη ἀ6 60 τελείῳ αποᾶ 5ιὺ ἱπίου τὰ τέλη. ῬῸῪ 8868 δῃηΐμῃ τὸ τέ- 
λεῖον, οα͵αβ νἱβ τηαϊέο Ἰαὐαβ ραῦθῦ, πθ υϑίθυξασ. αυίάθιη δὰ τὰ αἱρετὰ 
γ6] διωκτά: γο]αὺ 8] χρόνος αἰοϊδαν τέλειος, νγ6] διάστημα τέλειον, δια- 
φορὰ τελεία, διαῦ αὐὰτὶ ἴῃ το Ό.Β παύαγα τ πυα]δα, απὸ σθποτῶ ἕῴων 
ἀτελῶν αἴαυο τὸ ἄῤῥεν τέλειον, τὸ δὲ ϑῆλυ ἀτελές --- οὔ͵ σϑπουΐβ 
ταυϊέδ, ἰοσπαηΐαῦ ρα Αγ βιίοίθιθσα. Οοαἱ αὐἱὰ ομμπῖηπο τέλειον ἀϊοαῦ, 
Μοίδρῃ. “] 16 πουᾶ β8π τη8]6 θχρ]ϊοων ἴθ μδηὸ βϑηὐθηςίδιη: τὰ μὲν 
οὖν καϑ'᾽ αὑτὰ λεγόμενα τέλεια τοσαυταχῶς λέγεται, τὰ μὲν τῷ κατὰ 
τὸ εὖ μηϑὲν ἐλλείπειν μηδ᾽ ἔχειν ὑπερβολὴν μηδὲ ἔξω τι λαβεῖν, τὰ 
δ᾽ ὅλως κατὰ τὸ μὴ ἔχειν ὑπερβολὴν ἐν ἑκάστῳ γένει μηδ᾽ εἶναί τι 
ἔξω 1021 Ὁ 80 8ᾳ. (ααἰθτιβ ἴπ σνϑυθ]8 ϑοουγεξίτβ ᾿πασίγθηῦ βυθρθούστῃ 
γι ὈΙΥ τηθιηυυτη Ὁ 82 μηδὲ ἔξω τι λαβεῖν). 

88. καὶ ἁπλῶς δὲ τέλειον. Οὐἱᾷ νο}10 ἁπλῶς 5ἰπρι Ἰοοἷβ Ῥ]θυατη 6 
ἴπ46 αἸἰὐαἀ]οαπάπμηι, αἱ 80 ορροβίξζατη τῷ ἁπλῶς λεγομένῳ. Ἦοο ἰρσίθαυν 
Ἰοθο ᾿πϑουρυθύθυϊβ,, οὐ ἰββᾶ οὐαὶ οοιηρδγϑύϊομθ  γ6] ,, οτηϊββᾶ ἀἰδυθη ἃ 
συδαθαμῃ “ α08}15 ἱπα]οα Ὀαὐαν σοοϊθι8 τὸ τελειότατον τούτων οὖ τελειότε- 
ρον δὲ γβ 80. Ουο ἕδοϊο οορίξαθαν απθηι στδιιτηδϊοὶ γοοϑηῦ ροβίξίγτιβ: 
ταῦ 1116 ααἹ νἴτη δἀ]θούϊνὶ απαπξατησυπατθ οὐ πΐπο δᾶ 6586 ἀϊοαῦ, δαὺ 1118 
ααἱ ἀἰδουϊταῖπα, στϑάπατη δβρουπδῦνβ ρου βθοίατη δ δοβοϊαΐδιη πϑὐϊοπθπι 

80 

οἴουνι. Αα πῦυπο αἀαθπι ροβύθυϊουθ Ἰοὺ ἱπαϊοανίσημβ βρθούαυθ ῃῖο βουρ- - 
ζουθπ ἰρβίαβ γουῖβ, ἄστη ἀοβηϊ ϊοπὶ δἀαϊῦ ΠΙυὰ “ἀεὶ καὶ μηδέποτε, 
818 ἀοοθίηαγ. Νοίαπάσμη ΒοΟ; πῶπὶ ἰπ ἀ8ὰ γοοὶβ ἁπλῶς, Αὐἱβίοίοὶ 
γα] 46 βο]ῦο, απ ἴδω βᾶθρθ ἢῦ, τῦ ρῬοββὶβ βὶ βϑηβτῃη βρθοῦθβ αἀποᾶδῃ- 
τπ00 ἀἴοθῦθ ἴπθββθ ἴῃ ἁπλῶς γίῃῃ διιρθπαϊ οὐ οἴ θυθπαὶ. 



80 ΑΒΙΒΤΟΤΕΠΙΝ ἘΤῊΉΤΟ. 

Ἰοϑταϑά ποτε δι᾽ ἄλλο. τοιοῦτον δ᾽ ἡ εὐδαιμονία μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ" 4 
’ Ἁ 3.4 3 ς Ἁ 3 ’ 3 «ἊΨ» 

τον ταύτην γὰρ αἱρούμεϑα ἀεὶ δι᾿ αὑτὴν καὶ οὐδέποτε δι᾽ ἄλλο" 
"ἢ ς Ἁ “- -“᾿ 3 ᾿ , 

τιμὴν δὲ καὶ ἡδονὴν καὶ νοῦν καὶ πᾶσαν ἀρετὴν αἱρούμεϑα 
" 3 δ εν Α Α 2 δ , Φ 

μὲν καὶ δι᾿ αὑτά (μηϑενὸς γὰρ ἀποβαέίνοντος ἑλοίμεϑ᾽ ἂν 
ἕκαστον αὐτῶν), αἱρούμεϑα δὲ καὶ τῆς εὐδαιμονίας χάριν, 

δ διὰ τούτων ὑπολαμβάνοντες εὐδαιμονήσειν. τὴν δ᾽ εὐδαιμο- 
ἢ 2 ᾿ ο ͵ ΄ δι» δ 2». ἡ ᾿ 

νίαν οὐδεὶς αἱρεῖται τούτων χάριν, οὐδ᾽ ὁλως δι΄ ἄλλο. φαίνε- 
ται δὲ καὶ ἐκ τῆς αὐταρκείας τὸ αὐτὸ συμβαίνειν" τὸ γὰρ 

ἢ 2 ν μή » ν 3 Ψ, , 
(2). τέλειον ἀγαϑὸν αὕὑταρκες εἶναι δοκεῖ. τὸ ὃ αὕὑταρκὲες λέγο- 

μὲν οὐκ αὐτῷ μόνῳ τῷ ξῶντι βίον μονώτην, ἀλλὰ καὶ γο- 
τονεῦσι καὶ τέκνοις καὶ γυναικὶ καὶ ὅλως τοῖς φίλοις καὶ πο- 
: λίταις, ἐπειδὴ φύσει. πολιτικὸς ἄνϑρωπος. τούτων δὲ ληπτέος 

ὅρος τις᾽ ἐπεχτείνοντι γὰρ ἐπὶ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἀπογόνους 
ΠΕ" 

84. δ᾽ ἡ] ΚΡ δὴ ἡ 
ὅ. 6. δ᾽ εὐδαιμονίαν] ΚΡῊ5 εὐδαιμονίαν δ᾽. 20. γυναικὶ] ΚΌΝΡ 

γυναιξὶ. ᾿ 

84. τοιοῦτον δ᾽ ἡ εὐδαιμονία μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ. ὈΊοΘΥΘΒ. πθοορὶ- 
πϑίο ἱπ τὸ ργῶν ἰββίτηδ ὑγϑηβ1} 1886. ΒΘΥΙΠΟΏΘΙ ἃ; ααΘΘΥΘΠΔΟ δια ΥΘΒΡΟΠΒΌΙΩ 
αὐοάάδπι; παϑαῦδηα οαΐτὰ ϑᾶμπο Αὐϊβυούθι θαι 850 πουρΐηθ ἈΡΡ6]]α886 τὴν 
εὐδαμονίαν. Αὖὐ τϑραϊαπάσπμι οἂρ. 3 ἴδ ἰΐῶ 118 Δ] 1ΟΥτπὶ πΟΙΪη6 
Ῥγοροβίδαμι 886 αὖ βθηθιγθῦαν οὗ ᾿ρϑαμι δἱ ἕδνθσθ. Ῥγωθύθγθα 14 ρυορυϊατῃ 
ἔοθσθ Αὐϊϑύοὐθβ, αὖ ουποίδηθου αὐδ81 6 ἀπὈοϊύαπᾶο οὐ ἀϊϑατίσθηαο ρ88}]8- 
ἐΐπι βιηδὺ ϑοουθβοθσθ αὐοα 5101 νἱάθαϊαν ψϑυατη Θ686; ἱηὐογάτπι Υἱχ ἴη-, 
ὙΘΠΘΥΪΒ Ἰοοῦτη, Ὁ Ρυϊπηαμ ᾿ποθρουϊῦ αἰῆυτηατο αὐοα ᾿ἱπορυΐζατα ἰπθγαῦ. 

ἴ. τὸ γὰρ τέλειον ἀγαϑὸν αὔταρκες εἶναι δοκεῖ. Αὔταρκες αποᾶ 
οὐδενὸς ἐνδεὲς οδῦ, αὖ Ὧθ ουδδοιηοπία, 1176 Ὁ ὅ Ἰορίδαγ, γν6] 1ῖἃ αὐοᾶ 
τὸν βίον ποιεῖ μηδενὸς ἐνδεᾶ, αὖ Ηἷο οϑὺ ν5 1ὅ; αὐτάρκης ἷβ Βοιηο αὐἱ 
οὐδενὸς προσδεῖται ν. 1109 Ὁ ὅ. Τέλειον γο1Ὸ οδϑὺ τῷ κατὰ τὸ εὖ μη- 
ϑὲν ἐλλείπειν... μηδ᾽ εἶναι τι ἔξω 1021 Ὁ 82 οὐ 1092 ἃ 1, γϑ] οὗ μή 
ἔστιν ἔξω λαβεῖν τι δυνατόν Ἰ0δῦ 4. 12. ϑυϊβοίαπῦ Πᾶθο αἱ ἀρραγθαῦ 
αὐδτα βἰηῦ οἹηπῖπο Ππἰξτηδι6 ᾿ἰπῦθι 856 ᾿ἰϑίωθ πούϊομθβ. ϑ'ϑα. οδαύθ Αὐἱβίο- 
6165 τὸ γὰρ τέλειον ἀγαϑ'ὸν““; ΤΟΥ 86 Θηΐπι τὸ τέλειον ταυ]ύο Ἰαύϊαβ 
ραὐθῦ, αὖ διὰ τποπυΐμηαβ; τὸ ἀρκεῖν οομέτα αποᾶ ἱποϑὺ ἴῃ αὐτάρκης 60 
βρϑούαὺ αὖ 510 δἃ]1ατἱ8 οαἱ ροβύπ]ατϊ αὐδϑὶ γ 6] οαρὶ θην βοὐϊβῆδῦ, 1ὰ αποᾶ 
ἴῃ τϑΌπβ τηϑὑμϑιηδίϊοῖβ, ἸορΊοἶβ, παδαγα θὰ. Ἰοσαηι ἢοπ μαθρθῦ. 

8---11, τὸ δ᾽ αὔταρκες λέγομεν οὐκ αὐτῷ μόνῳ ... πολίταις. Ἐρτθ- 
οἷ Ῥτγουϊίαῦθ Ρ6 1 βοίϑιη ἀδύϊνὶ οαϑὰβ γὶπὶ ὑούα, ϑπαηὐϊαῦϊο οοπίθοῦα δϑύ. 
ΝΟΘΙΒ τηϑρῚ8 Ῥϑυβρίοασμη θβϑθῦ, 81 ἴῃ ϑϑηᾶθμι βθηϊθηθδτη ἸΘΡΌΓΘΙΙΤΒ: 
αὔταρκες δὲ λέγομεν οὐχ ὃ αὐτῷ μόνῳ ... ἀρκεῖ, ἀλλὰ καὶ γονεῦσιν 
ἀρκεῖν δεῖ κι τ. Δ. Ὁ υπΐπ5 Βοιηπῖβ γἱδαθ βυ βοϊαίαν, τα] 18. ἴση οἷγι- 
ἰοῦ ἀρροὺ βυδοὶ; ἐπειδὴ φύσει πολιτικὸς ἄνϑρωπος (οἵ. 1268 ἃ 2 5α.). 
Νϑο τηΐσυση μὰο Ἰθρθηΐθβ τογοοθμῖ; ἡ γὰρ μέϑοδος πολιτική τις, αὖ οταῦ 
ἴῃ Ῥγοοθιηῖο 1094 Ὁ 11. 

" 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4 ὅ. 6. ἘΣ Ὁ 

15 καὶ τῶν φίλων τοὺς φίλους εἰς ἄπειρον πρόεισιν. ἀλλὰ τοῦτο τοθτν 3 

«1 ὃ 

ΜῈ 

μὲν εἰσαῦϑις ἐπισκεπτέον, τὸ δ᾽ αὔταρκες τίϑεμεν ὃ μονού- 
μενον αἱρετὸν ποιεῖ τὸν βέον καὶ μηδενὸς ἐνδεᾶ" τοιοῦτον δὲ 16 

τὴν εὐδαιμονίαν οἰόμεϑα εἶναι. ἔτι δὲ πάντων αἱρετωτάτην 

μὴ συναριϑμουμένην, συναριϑμουμένην δὲ δῆλον ὡς αἱρετωτέ- 
ραν μετὰ τοῦ ἐλαχίστου τῶν ἀγαϑῶν᾽" ὑπεροχὴ γὰρ ἀγαϑῶν 
γίνεται τὲ προστιϑέμενον, ἀγαϑῶν. δὲ τὸ μεῖξον αἱρετώτερον 
ἀεί. τέλειον δή τι φαίνεται καὶ αὔταρκες ἡ εὐδαιμονία, 30 

" " 3 

τῶν πρακτῶν οὖσα τέλος. 

ἀλλ᾽ ἴσως τὴν μὲν εὐδαιμονίαν τὸ ἄριστον λέγειν ὃμο- 

14, τέϑεμεν) ΚΡρτ. τιϑέμενον. 

18. ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἰσαῦϑις ἐπισκεπτέον 1. 6. τίς ὅρος ληπτέος 
(υ8 10) π ἄστη οὐηηΐδι γϑ τησβ ἴῃ πηΐπ8 ΒΟΙηΪηϊ8 Ὀθδΐϑηη νἱΐαπη ΘΟΠ- 
ῬΙδοῦ, 6δο ἔδσδιααν αὖ υἱΐα Ὀθαΐα οὐμμΐπο ΠῸῚ 6586 ἀϊοοπᾶδ, βιύ. Τύϑ β8η8 
οδρ. 11 Π]ὰα ἐπεκτείψειν (γ5 11) Ππῖθαβ αὐἱθυβάδτιη οἰγοιτηβουι ξαγ. 

16 5. ἔτι δὲ (τὴν εὐδαιμονίαν οἰόμεϑα εἶναι) πάντων αἵρετωτάτην 
μὴ συναριϑμουμένην, συναρυϑμουμένην δὲ κι τ. 2. Οποᾶ πῖο αὖ πονὰπι 
Ὁ] αἱὰ (ἔτι) δαϊαπριθανῦ πθαὰρ δα πϑίαγαιῃ τοῦ αὐτάρκους, πθαὰθ δα τὸ 
τέλειον τοΐουϊαν : οδὺ σϑύὸ ἰδ]6 αὖ πἴ81} μπαθϑαῦ πῖ8 πού οηϊθαβ οοπίγαγίατη 
1ΠΊοοΟ Θηΐτη ῬΘυρΡΊ αΥ γ8 230 τέλειον δὴ. ἴρβϑηὴ δαΐθιη Πουθτη ὙΘΥΌΟΥΤΙΠ1᾽ 
βϑη θηξίατα ἰοΐαμιη υἱὰθβ ροβιύϑιη 6888 ἴῃ γόὺθ συναριϑμεῖν, αὑῷ αὑο- 
τηρᾶο Ασϊβίοίθιθϑ αὐαῦοῦ θχϑιρὶα βἰηὺ ρσγϑϑίου 1184 ἃ 16. 20 (αυϊ Ἰοου8 
ΠΟΒΙΓΌΤ͵Η. Ἰτοϊξαξασ), 108 ἃ δ; 1106 Ὁ 1; 1818 ἃ 88; 1868 Ὁ 19 (ἀνάγκη 
τά τε πλείω τοῦ ἑνὸς καὶ τῶν ΕΥ ΟΣ διὸ ὐβαρδ δῦ μδῥλὶο τοῦ ἕνὸς ἢ 
“τῶν ἐλαττόνων, μεῖξον ἀγαθὸν εἶναι“). ἘΕδὺ συναριϑμεῖν γϑοΐίροτθ ἴῃ 
ἨΏΠΤΗΘΥΤΤΩ, ὩΡΡΟΠΘΙΘ 8 5θυ θη τΘ] πόση. Ορρομτπέυτ ᾿ἰσιῦασ μῖο ἀπὸ 
αὖ οοτηρατοπίυν: ἧ εὐδαιμονία οὐ πάντα; δἀάᾶϊίο ραγίϊοὶρίο μὴ συναρι- 
ϑμουμένην αἰϊοϊδαν ἡ εὐδαιμονία βαροτατθο πάντα ἀυτητηοᾶο πὸ πάντα: 
τα, ᾿πἐθ]]Πσαβ αὖ οὐ ἴρβα ἡ εὐδαιμονία ἰπίδν δα. γϑοϊρίβεατν; 1ἃ αποᾶ Βεϊ8 
οογύατη δῦ πθᾶάπθ θρϑρθαὺῦ Ἰοπρίοσθ ϑχροβιξίοπθ αυδίθα Μαᾶρηα Μοτγδ!ῖα 
1. 1. ἴῃ τποᾶάπτι ἔθσθ ΤΟρϊοοσστη δα]οϊαπξ. Ῥουριθαν ἀδῖπᾶθ συναριϑμου- 
μένην δὲ κι τ. Δ.; απὸ ἔδοίο τηπίαϊαν ορροβιζογαμη γαὐϊο; πῦπο ϑαΐτα ἴῃ 
αἰξογᾶ ραγύθ δϑὺ αὖ δηΐθα ἡ εὐδαιμονία, ἴῃ αἰδοτᾶ γϑτὸ θαδᾶάθια οοπ]αποίς 
οατη αὐδνὶβ αἰαὶ τ Ὀομπα, πϑᾶὰθ δηΐπὶ πϑοϑεβᾶγίθτη δάγοοδσ πάντα. 
Βρϑοΐα πᾶθο ομηπῖα αὐδτηγὶβ Ὀγονία, πθο ργοΐθοςο ἱπαξ]ῖα δὰ το. Βθᾶ- 
ἀἰΐαβ ϑηΐμι, αὐδτπαῦδιη ῥταάθηΐου δάμτπιο ἃὉ0 Ατ᾽βέοίβθιθ ἀϊοίω ἰπὸὰ δῦ 
συντίϑεσθαι ἐκ πολλῶν ἀγαθῶν (αὐ Β. 1. Μ. Μ.ο πεαροπὲ 1184 ἃ 19), 
ἰάτηθη το ασδ, τέλη διυριθοι ἀϊοῖα δγαῦ, ταὐ τϊγαυὶ ῬΟ5885 ἀποιηοᾶο ἴῃ 
θδτη οδἀθγοῦ τὸ μονοῦσϑαι (γ5 14) δίαπα ἀσθιθατθ ἅππομ ταὖ 5ΌΠητηδ, 
τελεία οὐ αὐτάρκης οτηπῖα, Ὀοπδ ἴῃ 856 Βαθθτθὺ ἴρβα. Βθιηουθηΐαν ἸρτίαΣ 
ἰαϊῖα, πα ϊοῖο απο. 

Οὰρ. θ6. θΘυῦμῃ ἦδτα: οομβίθὺ δὰ αυδθδίϊοπθτα τί τὸ ξητούμενον ἄγα- 
ϑόν; τϑοῖθ σθβροπᾶθυϊ, ἡ εὐδαιμονία“, Ῥτοχί ται οϑὲ αὐ γιὰ τῆς εὖδαι- 
μδυδές παύατα Θχρ οοίαγ. Θύδμι τηδχίτηθ θηΐτη μ86 ἂἄθ τ ἀββι ἀθυδυὶ 
γτϑοΐϑτη ἀοοίυ δ 1, ΟΔΡΡ. οὖ 8 86.ὺ τποπίξαπι οβϑύ. Νβὸ ατι88 τηοᾶο 

Αὐἱϑὲ. Ἐτηϊῖο. ᾿ ϑ 

ε----κὸ «τ΄, «16 

πίω "1ς ! 
Ῥ,ζ ἰϑδιφ αὶ 4 

ζῴη. τ. Ιζἡ Α 

Ἔν φίρθθς 



84 ΑΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ5 ἘΤΉΙΪΟ. 

1091ν38 λογούμενόν τι φαίνεται, ποϑεῖται δ᾽ ἐναργέστερον τί ἐστυν ἔτι 4 ς 

λεχϑῆναι. τάχα δὲ γένοιτ᾽ ἂν τοῦτ᾽, εἰ ληφϑείη τὸ ἔργον 
δ τοῦ ἀνθρώπου. ὥσπερ γὰρ αὐλητῇ καὶ ἀγαλματοποιῷ καὶ 

28. ποϑεῖται)] Κὺ ποϑεῖ. 

(θα. ὅ) ἀοτπομβέγαϊα, βϑαπί, ποὺ βρϑούαηὐ αὖ 18π| βοίδτητιβ απ ἴῃ τ Ρο- 
δύω βἱὺ Ὀϑαξαβ; τὸ τέλειον ϑηΐτη οὖ τὸ αὔταρκες πούϊομθβ βιπὺ αα8188 
ΠΟ8 ἀϊοϊτητιβ ἔουτηδ]68, ααἰθιβ αποδδτητηοᾶο ἀθβουι ἰδαν τὸ ποῖον, π]]0 
τηοᾶο τὸ τί ἐστιν. Ναπο ρίαν ρῥἱοροβίύω οϑὺ αὐδθϑύϊο τέ ἡ εὐδαιμονία, 
ἴπ αα αὐἰάθτη βοϊνοπαδ ἀϊδραύαύο ρου βϑρύθτα Ῥγοχίτηϑ οαρίδω Ὑθυβαθαυ, 
ἄομθο 60 Ῥθυνθπῖθαν αὖ οπηἰββᾶ οὐ υπαϊήθ ρΡϑυρὶ ροβϑὶῦ δὰ :ὰ αὐυοὰ 
ἀρίπᾶθ βθραυϊαν, τὴν ἀρετὴν ἀϊοο. Ιΐὰ ἰπδυϊθαϊθβθ βουϊρύουθμι ΥΘΥΌΤΩ 
βθη θη ϊδυτσατιθ ογάϊπθπι, ὑοϑύϊβ βὶὐ ἴρ8θ ααἱ τηἰδϊο οἂΡ. 18 (1102 ὃ ὅ 58.) 
Βουϊἱὺ ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ᾽ ἀρετὴν τε- 
λεέαν, περὶ ἀρετῆς ἐπισκεπτέον. 

Θυδ ἰπ τ ΠΪΠ1] ΟὈβοῦσχαχμι ϑϑῦ, 5ὶ ἀπατα ἔθπθαθ. Ὀθδθ πούϊομθϑβ 1186 
αὰδθ βοηξθηὐϊ τὸ ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαϑῶν ἡ εὐδαιμονία οοπ- 
7αποῦα βαμὺ, ὕαπι αἴῆηθβ βαπὺ που 886 ὃχ Αὐ᾽βίοίθβ βϑαύθηὐθ αὖ ταῦ- 
ὑαΐο πομηΐηθ ἔθγθ ἰάθιη γωϊθαπῦ; αὐπτηααθ Ῥγορυθβϑαβ 8Ὸ αἰδογᾶ δά α]ύθ- 
γτῶτα βογϑῦ, ὑδηξατητηοᾶο ἔουυαα! 8 ααδ αἰϊχὶ αὐ! θυ δ, αὐαδ αὐτίατπθ 
ἱπμϑουθσθηῦ, ορὰβ ογαῦύ. [πᾶθ βϑαυϊδασ, ἱπνθηΐᾷ θα ὑαῦθ πΟΠ ῬΟΒ86 
ἰδπαῦδηη τ ρογδούα πορ]ρὶ βατηταῖ Ὀοπὶ πούϊομθιμ, 868 ὩρῚ οῶρρ. 6. Βθαὰ. 
46 παϑυτᾶ εὐδαιμονίας ἰΐω αὖ νοῖθ τὸ ἄριστον 6886 ροββὶδ υὙ6] (βὶ υ]8) 
46 παἰυγᾶ τοῦ ἀρέστου ἰΐα αὖ ποίΐοπο τῆς εὐδαιμονίας αἰγὶ ρσαΐαν αἴβρα- 
ὑαύϊο οὖ οομύϊηθαῦαν. 

φινη, ποη βυυβοϊαξ βιθιηῖο υἱέας ϑοῆλο ποηιθν εὐδαιμονίας ἐηῃρΟΉΘΥ6, 
οὐϑογυαηάνν ἐμ βἰηιῖῖβ υἱέας οογιἰἐϊογῖθιι8 δὲ ἐμ ὑὰ ἐριαχμαηιι τὰ χιοᾶ 
δογαίην 8} ρογοῖρὶ ἔην ορϑγ χιοάαηι ργοροϑίίο. Οιοαδὲ φιναθγ αἴ, φινοά- 
μαην ορυβ ΟἸυΐηο Πιοηυΐγυὶ 8ὲὲ ργοροδίξινην, οοσιίἑαγαννην ἀ6 60 χινοᾶ 6718 
Ῥγορυΐμηι οϑὲ (---[097 Ὁ 84). Ῥγοργίωνι ὑθγῸ Πιοηυῖγῖβ οἱέα ον ΘΟΥ̓ῬΟΥ8, 
80 απϊηυΐ χυμὶ υοῖ ο8ὲ ηιθη8 υδῖ ηἠιορἐΐ ραγοὶ (---1098 ἃ ὅ). φναηι υἱέαηι 
8ὲ ϑιηλα8 κατ᾽ ἐνέργειαν, ἀοίμαθς μὲ ϑογίην βιθίηυ παθεαὲ ἐηδβέγιναϑ υὐγύνυξε, 
Πιαδο8 χιιοᾶ φιιαογίξιν ϑογηι: ψυχῆς ἐνέργειαν κατ᾽ ἀρετήν (---1098 ἃ 17). 
«Αἀάδοράμνι, μὲ ἐ8 φυυὶ σανάθαϊ νος ῬοΉο ὑϑγ8 δϑαΐνδ αϊοὶ ροδδιξ: 967 ἐούιυθη 
αθυνίην (--1098 8 20). 

22. τὴν μὲν εὐδαιμονίαν τὸ ἄριστον λέγειν ὁμολογούμενόν τι. ἴῃ 
818 ἡ εὐδαιμονία Ῥτδθάϊοοθι, τὸ ἄριστον 5Βυδ͵]θοίϊ Ἰοοασα Βαθοῦ, αὖ Ρϑγ- 
ἀΐϊουϊα μὲν ἴα, Ῥοβίθω οΟἸ]αῦο σπαθιά το ορροβὶύο ἀοοθῦ. πο τορος οὐϊδτα 
αυοὰ 5θαυϊθαν γ8 28 τί ἐστιν βΒαρρ!θπάπμῃ τὸ ἄριστον. Ἰὰ αποᾶ ἱπίοι- 
Ῥγοίθβ ἔαριῦ. Αρὶῦυν οΥρο, 58] Βτδτοτηδίϊοδχῃ τϑὑ] ΟΠ Θ τ ϑρθοῦθβ, 00 ἀθ 
Ῥοαυ αΐθ 864 ἀθ βυμηταο Ὅοπο. Φυδ ἴπ τ Ῥθυβίβυιῦ αυδθ ἃ γὙ8 234 Ῥτο- 
Ῥοπῖδας τρυπηθηΐαιίο. Αἃ τὸ ἔργον Θηΐπι, 4] ϑβὲ αὐδδὶ ΒΥ Πρ βπιὶ ἰοτ- 
ταΐπ 8 τηθαϊα8, Πὺ ὑγϑηβι τιβ ΡΘΥ ποίΐϊοπομι τοῦ ἀγαθοῦ οὐ τοῦ εὖ (γ8 27), 
πθαὰθ ὉΌΪ ἀθ ̓ μβοχαίηΐϑ ἔργῳ ἀρὶδαν (γ8 28 54.) 110 πιοᾷο δὰ εὐδαιμονίαν 
ΥΤΘΟΌΥΒΌΤΩη Θϑῦ. ΟἸηπΐμο αὐδ8 Ῥ6Γ ἰούαπι οαραὺ αἰδραύαμθανῦ πθ ὑΟΟΘπὶ 

αὐϊᾶθτα ᾿ἰβῥατη ΔΡρϑΙ]απῦ, οὐ ροξοσαηῦ οχηηΐδ τϑοὺθ Ῥγορομὶ, 8 δϑᾶμαο ἀθ 
Ὀθαυθαΐθ Βθυηο ποὰ ἤιϊδβοῦ. ΤΠϑταὺ ἀθτασμη ρογϊοᾶο (1098 ἃ 19 85.) 
ΠΟΘΙ, ΠΘαῸΘ ΟὈ] ὔμμ 6886 βουϊρύογθια θούη αἀα8θ ῥγϑθοθαθηΐθ 
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ΑΓς παντὶ τεχνίτῃ, καὶ ὅλως ὧν ἐστὶν ἔργον τι καὶ πρᾶξις, ἐν τοϑτνυ96 

τῷ ἔργῳ δοκεῖ τὸ ἀγαϑὸν εἶναι καὶ τὸ εὖ, οὕτω δόξειεν ὁ ἂν καὶ 

ἀνϑρώπῳ, εἴπερ ἔστι τι ἔργον αὐτοῦ. πότερον οὖν τέχτονος μὲν 

καὶ σκυτέως ἔστιν ἔργα τινὰ καὶ πράξεις, ἀνθρώπου δ᾽ οὐδέν 
ἐστιν, ἀλλ᾿ ἀργὸν πέφυκεν; ἢ καϑάπερ ὀφθαλμοῦ καὶ χει- 80 
ρὸς καὶ ποδὸς καὶ ὅλως ἑκάστου τῶν μορίων φαίνεταί τι 
ἔργον, οὕτω καὶ ἀνθρώπου παρὰ πάντα ταῦτα ϑείη τις ἂν 
ἔργον τι; τί οὖν δὴ τοῦτ᾽ ἂν εἴη ποτέ; τὸ μὲν γὰρ ξῆν κοινὸν 
εἶναι φαίνεται καὶ τοῖς φυτοῖς, ζητεῖται δὲ τὸ ἴδιον. ἀφο- 
ριστέον ἄρα τὴν ϑρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν ξωήν. ἑπομένη δὲ 1098 « 
αἰσϑητική τις ἂν εἴη, φαίνεται δὲ καὶ αὕτη κοινὴ καὶ ἵππῳ 
καὶ βοὶ καὶ παντὶ ξώῳ. λείπεται δὴ πρακτική τις τοῦ λέ- 

80. 31. χειρὸς καὶ ποδὸς] ΚΡ ποδὸς καὶ χειρὸς. 
1. καὶ] ΚΡ καὶ τὴν. 2. αὕτη] Κῦ αὐτὴ 8. δὴ] ΚΌΜ" δὲ. 

οαρὶΐο οἴβοία, βυαπῦ, πϑθαὰθ θ880 δῷ ἱπυξ)ῖα αὖ Ρ]Θμδ Ῥοπὶ ῃδύυτδ 
οορπῃοδβοδξαγ. 

26. καὶ ὅλως ὧν ἐστὶν ἔργον τι καὶ πρᾶξις: πραὰθ οῃηΐτα ααὰπὶ 6 
ΟΡΘΥΘ Βοιηΐηῖβ (γ8 34) ἀροπάστη 5ἰὉ, τὸ ἔργον ρου] δυῖ 1110 5θη8ὰ ἀϊούπτα 
δϑὺ αὐ εἱὺ ἔργον τι παρὰ τὰς ἐνεργείας (γ. 1094 ἃ 4), αὰο 5θηϑιι τὸ 
ἔργον οϑὺ ποιήσεως, ορροβῖίδιθ τῇ πράξει. ἴπιο, αὖ ποῦ ἴῃ οαρίδθ Ἰοαυΐ- 
ἐὰν Αὐϊβίούθθβ, οὐ ἰρβῶ πρᾶξις οϑὺ ἔργον (γ8 26. 29), ᾿ρβᾷτη τὸ ζῆν 85θὰ 
ξωὴ αὐϑο!θοὺ (γ8 88 54.), ἴρβῶ ἐνέργεια (1098 ἃ 7. 10). Τποπάστῃ ποο 
ἴη Πᾶς σόοῦϑθ αὖ ἱπ ΘΧΘΙΏΡΙΟ, π6 ἔογέθ ἴῃ 115 αἀὰ8δ8 βθαπαηαν 8118 σοῦ θὰ 8 
ῬΙὰ5 ἐπὶ θαδβ αὔϑῖὰ ὕθμοῦ Πα]ὰ8 ΙΟΟΪ ροϑυτηϊε τ, ρΡαῦθαυθ ὉὉΪϊ βουρία 51 
πρᾶξις, πορατὶ ϑεωρίαν. 

1. ἑπομένη, 5 ΔῸ 60 αὐοᾶ ᾿ἰῃμῆτησμ οϑῦ ρϑυρδβ δὰ υἱγθπαὶ ρσϑπθτα 
τηϑρῚ5 ρουξθοῦδ. 

8. λείπεται δὴ πρακτική τις τοῦ λόγον ἔχοντος. Ῥυϊπηστη ΑἸ ΧΘΥΪΒ,: 
αὖ Αὐἱβέοίθ!θβ ἀἰβοθύμθυθ βοϊθαῦ ψυχῆς μόρια, πορθοίΐατη Πΐο 6886 τὴν 
ὄρεξιν (τὴν ὀρεκτικὴν ξωήν); αὖ 5ὶ τὴν ὄρεξιν Ἰρβᾶτι, γαὐϊοηῖβ δχρϑυύθια,. 
Ἰηὐθ]]θχθυῖβ, δθαὰθ κοινὴ τὺ αἴαπθ αἴσϑησις ἀθΘ αὐῶ' γ8 2 ἀϊοΐαμῃ δϑὺ; 
βῖη οορστῦοβ 46 θῶ, αὐδ8 ἃ τηθηΐθ ᾿πτηθη ΘοΟΙρΙῦ, ΠΟ τη8]6 πῖο αὖ 8188 
ἴρβῶ ϑιαβουι θαυ τῷ λόγον ἔχοντι μορέῳ (ὡς ἐπιπειϑὲς ν5 4). --- Πεοϊπάθ᾽ 
γἱάθπάστη, αὐδηΐαμῃ μῖο ἐγ] θΌΘΥΘ υϑ]β γοοὶ πρακτική. Ἐπβοὺ θηΐπι απδ81 
οὐμβίοθβ ἔππαδτιηθυηύαμπι, βὶ ἢ. 1. Αὐϊϑύούθιθβ βυτησησσα Ὀοπθτη δὔαπθ τὸ 
τοῦ ἀνθρώπου ἔργον ροδυϊδδοῦ ἴῃ πράξει, αὐδ8 ἀΐγογβῶ δϑὺ οὖ ἃ ποιή- 
σει οὔ ἃ ϑεωρέᾳ. υδρτορίου υἱὰθ αὐδὸ δὰ 1097 Ὁ 26 δαμποίδυϊτηυβ. 
Νϑο ροΐεταῦ θὰ νυἱᾶ, αὐ γρυτηθηύαῦο ἱποθαθθαῦ, 60 ῬΘΙΎΘΩΪΙ αὖ Ὀτο- 
γιΐου ἡ πρᾶξις απίθροπογθῦθυ τῇ. ϑεωρίᾳ. Οἱ οηΐτη ἀπαῦᾶμῃ ἀοοαϊ, 
τηθηὐΐβ Ραγατη οορτὑθ μου πῸμ ρου πθυθ δα ορὰβ Ποιηϊηϊθῦ ΝΙΒῚ ἴοτίθ 
Ῥαΐξδνθυῖβ, οὐ πθτη σίγῃ ἀρθιηοηϑύγαμπαϊ 1Π6888 ἴπ τῷ ἐδέῳ ἔργῳ (1097 Ὁ 84), 
Ῥουρδβαιθ Ῥατδτη αὐτὴ ἀϊοαηῦ τηθηὔΐθση ΒΟΡΔ 1 018 ΘΟΙΠΤΑ ΘΙ 6886 ΘΌΤΩ 
α15. αὖ 5Βθηϑὰ8 οὑτὰ ὈΘΒΟΠΒ; 50118 γὙθ1Ὸ πραχτικῆς ῬΥΟΡΥΪΆΤΩ 6586 αὖ 
οθαὺ ἱπέθυσορασθ πράξεις δὲ ποίας ἀπονεῖμαι χρεὼν τοῖς ϑεοὶς;" 

8 Ἔ 
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1098 4 470» ἔχοντος. τούτου δὲ τὸ μὲν ὡς ἐπιπειϑὲς λόγῳ, τὸ δ᾽ ὡς 4 ς 
ὅ ἔχον καὶ διανοούμενον. διττῶς δὲ καὶ ταύτης λεγομένης 
τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν ϑετέον᾽ κυριώτερον γὰρ αὕτη δοκεῖ λέγε- 
σϑαι. εἰ δ᾽ ἐστὶν ἔργον ἀνθρώπου ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον 
ἢ μὴ ἄνευ λόγου, τὸ δ᾽ αὐτό φαμεν ἔργον εἶναι τῷ γένει 

τοῦδε καὶ τοῦδε σπουδαίου, ὥσπερ κιϑαριστοῦ καὶ σάουϑαίοθ 

10 κυϑαριστοῦ, καὶ ἁπλῶς δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων, προστιϑεμένης τῆς 
κατ ἀρετὴν ὑπεροχῆς πρὸς τὸ ἔργον (κιϑαριστοῦ μὲν γὰρ τὸ 
κιϑαρίξειν, σπουδαίου δὲ τὸ εὖ)" εἰ δ᾽ οὕτως, ἀνθρώπου δὲ τίϑε- 
μὲν ἔργον ξωήν τινα, ταύτην δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις 

μετὰ λόγου, σπουδαίου δ᾽ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ καλῶς, ἕκα- 
τᾶστον δ᾽ εὖ κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ἀποτελεῖται" εἰ δ᾽ οὕτω, 

τὸ ἀνθρώπινον ἀγαϑὸν ψυχῆς ἐνέργεια γένεται κατ᾽ ἀρετήν, 
εἰ δὲ πλείους αἵ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. 

11. κατ᾿] ΚΡ κατὰ τὴν. 11. 12, το κιϑαρ.] ΚΡ κιϑαρ. 18- -16. καὶ 
πράξεις --- ἐνέργεια) οτα. ΚΡρτ. : 

(1118 Ὁ 10). Αὐ α16 αὐἱὰ ἱππαθηᾶο, πὰ1}1]0 γϑυῦο δαάϊίο, βἰρτϊ ποῦν μὰ 7}ὰ5 
ΒΌΠ6 Ἰοοὶ ποη ουδῦ. --- Οδύθγασῃ ἰἃ ργοΐθοῦο οοποθάθηδαμι, π1] ἴπ6886 ἴῃ 
Βοο οδριΐθ ππᾶθ οΟ]]Π]ΡῚ Ῥοβϑῖῥ, γΟΙ 586 Βῖο Αὐἱβυούθ θη ἘΊΡ τῇ ϑεωρίᾳ 
ΒΌΘΤΩ ἸΟΟΌΙΩ ΒΘΙΎΘΙΘ: θϑὺ ΘΏΪΤΩ τὸ ἔχον λόγον καὶ διανοούμενον (γ8 ὅ), 
οϑὺ ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετὴν (γ8 16) οὐ ργαβίθυ. ΠΠὰτὰ. Ῥαΐαγθυὶβ 
οοπμὐθηδατα ΘΌΠῚ ἔαϊδβ ααθτη ἀβοθπάθμαο (ν. δα 1098 ἃ. 1) 60 ρϑυυθῃϊββοῦ 
αὖ δυριβίϊουθιη ὨΟυἶπΒ πϑύαταιμη δὐηρογθῦ, π60 πῦπο ουταβθθ αὐἰᾷ 
αἰύτα 510. : 

ὅ. διττῆς δὲ καὶ ταύτης λεγομένης 80. τῆς τοῦ λόγον ἔχοντος ζωῆς; 
Ῥούθϑὺ ϑπΐτη ξωὴ αὐϑο]οὺ οὐΐϊδτα οορίθαυὶ καϑ' ἕξιν, αὖ 510 βθὰ νο]αῦ 
αὐϊθϑοδῦ. 

10. προστιϑεμένης τῆς κατ᾽ ἀρετὴν ὑπεροχῆς πρὸς τὸ ἔργον: Πᾶδ66 
αϑὺ οοπαϊθϊο αὖ ΠΠ᾿πἃ ταὐτὸ γ8 8 τϑοΐθ παῦθαῦ; πϑτῃ δῖ ϑπι ααἱ ΟΡρΘ6- 
τοῖον Ἰαπᾶθ οὐμθϑ. (τοῦδε σπουδαίου“) ΠΠΙαὰΘ ἴα τὴν κατ᾽ ἀρετὴν 
ὑπεροχὴν ἰχτῖρυδΒ, οοπβθηξαηθαμα δῦ ἴῃ ΟρϑΥθ ἰᾶθιη ΟὈβθυγαῦί. Ρθυβϑρῖ- 
οαστη ΠοΟ; Ῥουβρίοαδ ὑοὐύϊαϑ ῬΘυΪΟαὶ βατησηδ, αὐϑγηνβ οοηβύγποῦϊο τθτη- 
Ὀυὴβ ᾿πὐθιροβιθϊβ ἱτηρϑαϊία, ῥγούαβι ὅθι ἱπομβούῷ οϑδάθιη (εὖ γβ 7; εἰ δ᾽ 
οὕτως γ8 12 οὖ 16) βρθοΐθιη παροὺ βϑυϊμοηῖβ τηϑρτΐβ τοὶ αἰ Πα] 8 

ἘΟὈΒοβδὶ. Νϑχω 581 τῃθυη 6718 ἀθ Οροῦθ δρὶ αὐἷἱὰ τἀγαϑὸν καὶ τὸ εὖ ἴῃ 
ἼΠ1ο ᾿πδὶῦ (1097 Ὁ 27), β 8 ἀρραιϑὺ, Ἰάθιι 11ὰἃ ορὰβ ἰδα 6886 οορίύδη- 
ἰάστα αὖ οὐ ἰρβᾶτα βασπι μαροαῦ ἀγαθὸν οὐ εὖ 5θὰ βυδπι υἱγθαύθιη; αὐ 
1098 ἃ ὕ 8α. 5ύαίπι ἀρρατοραῦ, τὴν ζωὴν οορ!ὐδηᾶδγη 6888 αὐ8}15 κυριώ- 
τερον λέγεται. Ὑιγύαϊ5 αὐ]ᾶθπὶ πουαθη 10 μυϊπηστη οοοαγτῦ; π66 ὑθιηθῃ 
ογθᾶθβ, β8ο στ ᾿Βο]100 τηϑ]οσθιη ρυϑάστη ἴδούαμη οβ8θ δὰ 1ᾷἃ αὰὸ ἰδπαιϊὺ 

᾿ φούα ἀϊδβρα αύϊο. Οπδπι οηΐτη μΐο παρθτοτβ ἀἄρδτήν, ποπᾶσχη θα θϑὺ αὑδθ 
Βογάχα Πἰργοτυτιτα οϑὺ ργορυῖῶ βῖνθ ἡϑιυκὴ βῖνθ διανοητική. 

11. εἰ δὲ πλείους αἱ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην: 
γίᾷθ αὔϑὰ ὍΘΠ6 Βᾶθο οοποϊμθηῦ ΟὕΤα 118 αὐδ ἴῃ Θχύγθιηο δὰ ΟΡΘΙΘ 
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4- ἔτι δὲ ἐν βίῳ τελείῳ. μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ το08 «18 
μία ἡμέρα" οὕτω δὲ οὐδὲ μακάριον καὶ εὐδαίμονα μέα ἡμέρα 

τ οὐδ᾽ ὀλέγος χρόνος. περιγεγράφϑω μὲν οὖν τὸ ἀγαϑὸν ταύτῃ 30 

δεῖ γὰρ ἐσ ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἶθ᾽ ὕστερον ἀναγράψαι. 

δόξειε δ᾽ ἂν παντὸς “εἶναι. προαγαγεῖν καὶ διαρϑρῶσαι τὰ 

καλῶς ἔχοντα τῇ περιγραφῇ, καὶ ὃ χρόνος τῶν τοιούτων 

εὑρετὴς ἢ συνεργὸς ἀγαϑὸς εἶναι. ὅϑεν καὶ τῶν τεχνῶν γε- 

1171 ἃ 12 5ᾳ. ργοβύθιυσ ῬἘ]οβορμυβ ,, εἰ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία κατ᾽ 
ἀρετὴν ἐνέργεια, εὔλογον κατὰ τὴν κρατίστην“, αὔδτῃ αὐἱάθτη τηοχ τοῦ 
νοῦ 6888 ϑεωρητικὴν ἀοοοὲ (10. γβ8 18--18). Οδίθγασμη ,.εἰ δὲ πλείους 
αἵ ἀρεταί“ οοπϑαρέ οδαξο!ἃ αἀἰοίαχη οβῦ, αὖ 1097 ἃ 28 εἰ δὲ πλείω (τὰ 
τέλη), ταῦτα: 1091 ἃ 80 εἰ δὲ πλείω (τέλεια), τὸ τελειότατον τούτων; 1099 
ἃ 39 ταύτας δὲ (τὰς ἀρίστας ἐνεργείας) ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίστην φαμὲν 
εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν; 1168 Ὁ 10 εἴθ᾽ ἡ πασῶν (ἕξέων) ἐνέργειά ἐστιν 
εὐδαιμονία εἴτε ἡ τινὸς αὐτῶν; 1116 ἃ 26 εἴτ᾽ οὖν μία ἐστὶν (ἐνέργεια) 
εἴτε πλείους αἷ τοῦ τελείου καὶ μακαρίου ἀνδρός. ΕΛ νἱᾶδ5 Ἰᾶτὰ ἴῃ 
δροᾶοβὶ αὖ Θχοϊρίαθαν ἰα16.., εἰ δὲ πλείω ““ τὸπ Ῥγουβαβ βθοῦστη οομβύατϑ 
Αὐϊβυοθθιθια: δῦ θηΐτα 6 ᾽στὶ θτ5 1618. ἀπάτη δχίτηϊξ, φαὺ οτηπῖα βαρτίαῦ, 
δαῦ πραΐσιτη πορϑῦ ὙΘΥ Τα 6886. [ἰΐθιη θηΐτη Βᾶπο δ βπουη πὸ Ρϑὺ- 
ἀαχιύ, απτθαύθτα δυσηδθδθ πϑίαταθ αποἀδιητηοᾶο φγοΐθβϑιιβ, βϑᾶ αἰῆε- 
τϑηξίδθ ραγύϊπση απ8 αἸἰβοθυῖῦ ΠΟΙ τηΐητιβ ἐσ! Ὀ6Π8. 

18, ἔτι δ᾽ ἐν βέῳ τελείω. Ουοᾷ οδπίτη ἁπλῶς τέλειον δϑὺ, αὐ 46 
Ῥοδύϊαϊθ οἂρ. ὅ δυάϊνίμασβ,; ἀθθοὺ οὐΐαιη κατὰ χρόνον 6886 τέλειον; 
ἐθιαραβ ΥΘΙῸ τέλειον π᾿ γϑθτβ πατηδηῖβ ὑούατα ϑθυττα. 

Οδρ. 1. Ῥοβίαπδμι βυτητηΐ Ὀοπὶ γϑ] εὐδαιμονέας ἀοβηϊίο ᾿πγθηΐα 
οϑὺ ἴπ αὰϑ δοαπίθβοὶ ροββὶξς (τἀγαϑὸν ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετὴν ἐν 
βίῳ τελείῳ), Ἰὰ αποᾶ δα ἐοίδτα αἰδρυϊεαύϊοπθυα τηδχίτηὶ θβῦ τπουηθηΐὶ, δα- 
ἀυπῦαν ποππῸ}]α αὐἱθὰβ αὐδϑὶ οὔὑτη Οὐἶο Οἰγουτηβρίοιῦ βουιρίοσ αὖ οὐ σαὰ- 
ἀραὺ ἔττιοῖπι θὸ Ἰ θοσῖβ αἀπθτὰ Ἰᾶτὶ βαῦτη ἔδοιϊδ οὺ οοουτταῦ 115 αἱ ἔοτίθ 
Ῥίατα ἀοθβιἀθυθηῦ ααϑηὴ πὰπὸ δθαπατη δϑβῦ. 

51τἈὲ χιαηι ἐξα ργοροϑβιίηνιβ δορὶ ἀοβηϊέϊοηθην αὐἀιηιδγαΐίο ἐαγένηη Ἠο- 
ἐϊοτυῖβ οὐ παμα βιυδεϊϊ 5 ἀοδογίρέϊο. δια ργίηυμμην ἐμ ἐαϊὲὶ αὐἀιηιδγαίίοηα 
ἀιωηιοᾶο γεοία εδὲ αὐ οϊπέίηια Ἰαθογὶβ ραῦβ ἐμεϑὲ; αδομγαίΐε αἰὐβέϊηιογ 
βησιῖα ηνέο ἐαοίϊνιιβ, μέγ βαὲ ἐρδὲ φιιαδὲ ἐοηιρογὶ φρογηιξέαβ (---Ἰ098 
ὃ 325). 7 οΐμαθ πὸ ὑδγίην χάθη ἔην φιαφθ γ6 βιθηνῆναθ βιιϑεϊξαξέ ἀαν- 
ἄαηι 6886 ΟρεΥαῆν ; 68ὲ θηΐην ηιοάνι8 αἰϊσορέϊας οὐ ἠναέεγίαθ 6 ψία αστέιν 
μαΐμγα εἰ οοη δέν ορεγαρέξ ργοροβίξιηι (---ὃ 88). 71)ογηῖφψιια 8ὲ φιιῖβ ἢος 
αοδιαεγεὶ μὲ χιιοασινηχιθ ἀοοοίι" 6 οαιιδὲ8 ἑαηχμαηι 6 ἔοηΐε ἀογίυδέν", 8 
ἐογίην χας γγύμοϊρία βιρθέ παΐξιγαηι ἐσηογαί. Ῥγίημοίρία ογυΐηι 6 οανιδὲβ 
ἀοηιοηβέγαγι μδῳμδυιῖ; 86 ἔμ αἴλὲβ αἴΐο πιοάο οἠῇοϊξαγ τ οοσηοβοαζιν 
αι τογιη, 5ιὲ (---Ὁ 4). ΕῈ ἐΐα φιιζάφην ἴηι ἐϊδ εὐἐΐχιια βιηαηια αὐ φορμῖία 
ααλυίδομαᾶα 68ὲ, χιιομυΐαηι χιθὶ γϑοίθ ργίηοίρία πουογῖξ ρῖνι8. χάρι αἰηιϊάταηι 
2αην παϑεὲ ἐοξαηι γϑΉλ. 

20. περιγεγράφϑω μὲν οὖν τἀγαϑὸν ταύτῃ: τἀγαϑὸν ἰρίζατ οὐ Βῖο 
ἀϊοῖθ, ποῦ τὴν εὐδαιμονίαν γ. δᾶ 1097 Ὁ 22. 



38 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ἘΤΉΤΪΟ. 

τοϑ8 25 γόνασιν αἱ ἐπιδόσεις᾽ παντὸς γὰρ προσϑεῖναι τὸ ἐλλεῖπον. “τ 
μεμνῆσϑαι δὲ καὶ τῶν προειρημένων χρή, καὶ τὴν ἀκρίβειαν 
μὴ ὁμοίως ἐν ἅπασιν ἐπιζητεῖν, ἀλλ ἐν ἑκάστοις κατὰ τὴν 
ὑποκειμένην ὕλην καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ᾽ ὅσον οἰκεῖον τῇ με- 
ϑόδῳ. καὶ γὰρ τέχτων καὶ γεωμέτρης διαφερόντως ἐπιξη- 

80 τοῦσι τὴν ὀρθήν: ὁ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ὅσον χρησίμη πρὸς τὸ ἔργον, 
ὁ δὲ Ἦ ἐστιν ἢ ποῖόν Ἵ ϑεατὴς γὰρ τἀληϑοῦς. τὸν αὐτὸν 

τῶν ἔργων πλείω γίγνηται. οὐκ ἀπαιτητέον δ᾽ οὐδὲ τὴν αἰτίαν 
[ε ξ ᾿ 9 Φὺν Ἁ ἌΡ ΨΡ, » 

1098 »ἐν ἅπασιν ομοίως, ἀλλ ἵκανον ἔν τισι τὸ οτι δειχϑῆναι κα- 

26. αἵ ἐπιδόσεις] 5ῖ. ΚΡ, οοἰθ. ἐπιδόσεις. 81. ποῖόν τι] ΚΡ ποῖον. 

φῦ. παντὸς γάρ προσϑεῖναι τὸ ἐλλεῖπον 8θὰ (αὖ Θϑϑὺ ἴῃ Ἰοοἷβ Ρ61- 
ΒΤ Πὰ5 184 Ὁ 1 οὐ 1829 Ὁ 84) τὰ παραλελειμμένα. Τίοταῦ τὸ «παντὸς 
αὐοᾶ γ8 22 ογαύ. υδιηπαθδηη Θηΐτη οὗ 'ρ86 ΠῸΠ Βρθυμὶ ἸΔΌΟΥΘΙΩ τοῦ 
ἀναγράψαι (γ8 21) αὐθὴ αὐἰάθιη μδο ἴῃ τ βυβοθρὶῦ Κὶ, 6 58α4., ὑδίῃθῃ 
ῬΙῸΒ Βθ1168] σϑιᾶοὺ τηδχίτηθ θᾶ οοπβοϊθηὐι, ἐππαδηηθηΐα 56 ἥττηδ βοίθῃ- 
ἐϊαυατα γ6] δυύϊσυτη θοῖββθ οὺ ἰδῶ 810 ἱπρθηϊο ρϑυρθίγαββθ αποᾶ οὐ ηΐα πὶ 
ἀΙΠ ΠΟΙ ΠἸΠτυτα 510. Μέγιστον γὰρ ἴσως ἀρχὴ παντὸς ὥσπερ λέγεται, διὸ 
καὶ χαλεπώτατον" ὅσῳ γὰρ κράτιστον τῇ δυνάμει, τοσούτῳ μικρότατον 
ὃν τῷ μεγέϑει χαλεπώτατόν ἐστιν ὀφϑῆναι. ταύτης δὲ εὑρημένης ὃ ῥᾷον 
τὸ προστιϑέναι καὶ συναύξειν τὸ λοιπόν ἐστιν 188 Ὁ 22 8ᾳ. ΟἸπμηΐπο 
δ ἴῃ γτ6 οοῃξοσοπᾶ αὐδθ ἴῃ οχύσϑιηο οορὶύθ ορμϊθύϊοογυ τη Θ᾽ ΘΠ ΠΟΥ τα 
οχβίηὐῦ 188 Ὁ 117--81; 184 ἃ, 8-- 8. 

20. τῶν προειρημένων ἴῃ Ῥτοοθηο 1094 Ὁ 11 8ᾳ. Αὐ 1ἃ αυοᾶ ἴῃ 
Εἷβ ἰθθυο 1000 Θοιημηθηηοσαθαν γ8 28 καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ᾽ ὅσον οἰκεῖον 
τῇ μεϑόδῳ αὐοάαπθ πὐδύϊμη γ8 29---81 ϑχϑιῆρ]ο 1Πυβύγαϊαγ, πονὰμι οϑῦ. 
ῬΘῚ 86 Ὑϑυϊββίγη τη οὺ ΠΟ 6886 ᾿ΠΙαπϑὺ αὐϊάθη, Π60 τιΐπὰβ οὐϊδτα ἴπ δἰ μ]- 
οἶδ 10815 ραῦθὺ ποηπυπαῦδιη οὁχ ἢδο τϑραϊὰ ἰμδυϊθαϊ αἰβρυϊαθϊοπθτα γοὶαῦ 
1102 8 28 ϑεωρητέον δὴ καὶ τῷ πολιτικῷ περὶ ψυχῆς, ϑεωρητέον δὲ 
τούτων χάριν καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἵκανῶς ἔχει πρὸς τὰ ξητούμενα. 5:64 ἀπ ]- 
ἴθ8 πᾶτη σγοϊαθυῦ Αὐϊδύοῦθιθβ ποὺ γϑίθυυὶ δᾶ 14 αὐοὰ ἢσποὸ ρῥγοχίπισση 
οβῦ, Απ οϑὺ ὃχ βϑηύθηθι 6]18 Ὁ1Π]|ὼ μέϑοδος ΡτΓδθύθυ μϑηο Ῥο] ϊοᾶτα, 
αὺυὰ τἀγαϑὸν (τἀνθρώπινον ἀϊοο οὐ τὸ πρακτὸν) ὈΙ6η6 δ δοουγαίθ 
ἰτδοίθηδυτη 510 

82. ὅπως μὴ τὰ πάρεργα τῶν ἔργων πλείω γίγνηται: δυᾶὶ ῬΙαίοποιι 
ἰπ Τμοδοίοίο (ρ. 177 Ὁ) ἐπειδὴ πάρεργα ... ἀποστῶμεν᾽ ... πλείω 
ἀεὶ ἐπιῤδέοντα καταχώδει ... τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον. 

1. ἱκανὸν ἔν τισι τὸ ὅτι δειχϑῆναι καλῶς. Ὑοιθαμι δεῖξαι Βᾶ6 068 
οἰΐδτη ἴΐ ἀϑυτραύατγ, αὖ εἰ 1. ᾳ. ἀποδεῖξαι, ἀθτηοπδίγατθ 6 οδυβὶβ. Νἕδ 
Ὧθ Βδὸ πούϊοῃθ ῖο οορίῦοβ, βοὺϊβ οααθαπι οϑὺ τθυγοῸ ορροβίζο αποᾶ 
ρτδθορᾶϊθ οὐκ ἀπαιτητέον τὴν αἰτίαν. Τῦο, ΘΕΪΤΩ 51 ἰπ θΠρογθθ δειχϑῆ- 
ναν, Βια ]οἰΐου 1ἃ αὐοα οοπίγαγίαπη ογαῦ ἀϊοθπάθηῃ ζαυϊδϑοῦ 46 ῬΥΙΠΟΙΡ118, 
αὖ δὺ 16 ὦ 81 λέγω ἀρχὰς... ἃς ὅτι ἔστι μὴ ἐνδέχεται δεῖξαι. Ἑτρο 
δειχϑῆναι Βοηθὰ ταδρ 8 σΘΠΘΙΘΙ ἱπὐθεργθίαπάιχη θεοῦ Β. 1., αὖ δάχπη δίας 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4 1. 89 

᾿Αἰλῶς, οἷον καὶ περὶ τὰς ἀρχάς" τὸ δ᾽ ὅτι 'πρῶτον καὶ ἀρχή. 1098 "3 
τῶν ἀρχῶν δ᾽ αἵ μὲν ἐπαγωγῇ ϑεωροῦνται, αἱ δὲ αἰσϑήσει, 

2. βου. ἀρχὰς τὸ ὅτι. 5 

ππυτπαπθιηαιθ ἀοοθμαὶ τηοάττη, αὰοὸ αἰϊδοθηΐθε ἀπουαπίαῦ δὰ τὸ ϑεω- 
ρεῖν γ8 8. 

ῷ. οἷον καὶ περὶ τὰς ἀρχάς, το ῥδηθη ἴπ ἨΪ8 50]18, 5β6ἃ ΟΠ τηΐπυβ 
αυδηηα 81 Ῥτορύθυ οδαβδτη γα]αθ αἰνθυβᾶτῃ δ ΥΘΌὰ5 ἔογύαϊοϊβ: τὰ αἴτια 
δηΐτα ἀόριστα ἀφ᾽ ὧν ἂν γένοιτο τὰ ἀπὸ τύχης᾽ διὸ ἄδηλος ἀνθρωπίνῳ 
λογισμῷ (100ὅ ἃ 88). Ηδθο ϑηΐση πὸη πϑοθηῦ οδυϑαη αὐὑ8θ0 απἱᾶθτηι 
οθτΐο Θορμοϑοῖ Ῥοββῖῦ, ῬΥΪμοΙρΙα ἈΠΌ] Τα Βαθϑηΐ. 

τὸ δ᾽ ὅτι πρῶτον καὶ ἀρχή. Αὐὖὺ οὐβοῦγ πᾶθο δῦ ἔβ]βα εἰβὶ 
τοίοσαμθαῦ δα ἰρβαὰβ τὰς ἀρχὰς αὐδ8 αἰχῖδ, αὖ τυυ]ῦο 88 τηθ]ϊτι8 οταΐββο. 
δ᾽ βουϊδαίαν οἷον καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς τὸ ὅτι πρῶτον καὶ ἀρχή ,,νο]αῦ ἴῃ, 
ἢ αὐδ8 Ῥυϊποὶρίῷ βαηῦ οϑιβᾶβ αθθθυοσθ ΘΟβυγάθτη; 6886 θηΐση 1118. 
οἰπηΐατη Ῥτΐτητιμῖ δῦ". ἀρχὴ Ἰρίξυν αὐδ6 Βθουπᾶο 1060 'π Ηΐβ νοοαξαν 
αἰταᾶ οδὺ δίαπθ 118 ἀθ απ τηοᾶο ἃ 91 οοθρύσμι οϑῦ, δὰ αὐδτι βϑαπθπέϊδ, 
-- τ 8 τϑυουζαπίαυ. ὅδ ἴῃ τὸ αὐἰᾶάθτῃ π1}1] ἱποϑὺ αποᾶ Δ Ατὐϊβίοὐθ!β 
ΒΟΥΪΟΘΠΙ ρθποσθ ΔΌΒοισθῦ; Π6Ὸ ῬΥΟΥΒῸΒ ΘΌΒΙΤΩΙ]Π8Β. ἀαθτη ἴδτη ΘΧρ]οδ- 
γίπηιβ Ἰοοῦτα 1095 Ὁ 6 ἀρχὴ γὰρ τὸ ὅτι. 

8. τῶν ἀρχῶν δ᾽ αἵ μὲν... ἄλλως. Θυοτηοᾶο ἢδὺ αὐ μυϊποῖρία 
ἴρβα ΟΡ ΟΒΟΔΤΉΤΒ, ααστα ἀθιπηβίγαΥἿ θῶ ΠΟῚ ῬΟΌΒΒ6 οοπβύθῦ, Οὐ ηἷπΟῸ 
μοη ἰΐα Ῥϑιβρίουθ ἀοουϊέ Αὐϊβύοίθιθβ αὖ πὸπ ἀθ σνϑγᾶ θ᾽π8 βϑηθηϊᾶ 
ἀβαὰθ δα απο ἄΐθπι ἱμέρου Ὑἱτοβ ἀοοίοβ το] παυδύυτν δἰΐασδ, οΘοπέτονθγεϊα. 
Αᾶ αὐᾶπι απῦτῃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΟ ἴῃ Ἰηθυργθίαπαο ΠῦτῸ Ζ 510 τϑβϑρι οἰθηάθσι, 
πσπο βαϊβοίαῦ θὰ ϑἀποίαββο ὑπᾶθ αὐἰᾶὰ Ηΐ8 ᾿ρβὶβ γϑυ!β αἱοαῦ βουϊρίου, 
αὐἰᾶ ποι ἀϊοαὺῦ ᾿πθ]Πραῖαγ. ἘΠῚ Ῥυϊταστη αὐἰάθτη αποᾶ αἰδίπηατη δἀατὺ 
καὶ ἄλλαι δ᾽ ἄλλως τοι οὐδίαὐῦ βᾶπθ βὶ δἰτιπᾶθ ἀρραγϑαὺ ταῤίοπθθ τοῦ 
ϑεωρεῖν με ἀρχὰς ναγῖδϑ 6586 οὖ ἔβυϑ ἱῃὩΠΌΤΩΘΥΑΒ, 56 ΟΠ τηΐηπβ σϑοίθ. 
μαθϑὺ βἱ ρστᾶθ 68. 1185. αὐδϑ8. Θοτηπηθιποναγιὺ (ἐπαγωγὴν αἴσϑησιν. 
ἐθισμὸν) τα]1ὰ οβὺ. ᾿Ἀρραχοὺ ΘΗΪΠ ΘΧ 118 ατδ8 βθασππίαῦ μετιέναι δὲ 
πειρατέον ἑκάστας ἢ πεφύκασιν οἰΐατα ἰᾷ ϑρθοίατί π ααἷ ογθᾶδὺ ρδι- 
ΥΘΗΪ ΡΟΕ86 ἀπδαυδαθθ. υἱᾶ, ̓ αὐοηίαπι οἾστοα δἰπὺ, δὰ ππθτπαθοάααθ, 
οἰΐαπι ἐπαγωγῇ δὰ δδτῃ ἀρχὴν ααἀ88 ΡῬ]ΘΓΌΤΠα 8 ϑεωφέθεαι ἐθισμῷ νοὶ 
ἴΎΘΥΒΟ οτϊηθ. Ηος Ἰἰριθυν 81 αἸοῦαχσυβ ογαῦ, τω αὐοαπθ τϑοῖθ γϑυ Ὁ 8 
καὶ ἄλλαι δ᾽ ἄλλως υἀϑὺ8 οβῦ; πθαὰθ ϑηΐτη βουϊρβὶὸ αὖ δ᾽ ἄλλως. --- Οὕδθ. 
γοτῸ ποιηϊηδίδθ βαπὺ ἐγθβ ταὐϊομθβ, νι ἀθηξαν β8η6 ᾿ἱπύθυ 56 Β᾽ 1 πᾶϊ θυ 
Βαθθτθ. Ἡ ἐπαγωγὴ Ἰορῖοο αὖ [ζῶ ἀϊοδτη τηοᾶο ἃ. γθὈΒ 5 ΠΡῚΠ15 Ὁ Β66η- 
αἰ δὰ ΒΘΠΘΓΆΪΘ ῬΥΪΠΟΙΡΙ τα (ου]5 ΤῸ ΘΧΘΙΏΡΙΌΤη ἰρ856 Θχῖθυῖϊ οδρῖῦο 6, 
ἀαιη ΟἸΤΟΌΤΩΙΒΡΙΟΙΘΩΒ τρίατο τἀγαϑὸν ροβίδατη 6886 υἱᾶθὲ ἴῃ τῷ ἕργὼ); 
ὁ ἐϑισμὸς, ρῥτγδοίϊοα, αὐθάδη ἱπάποίϊο, Βἰπρα]ο5. δοῖαβ δὰ οοτέδμι Ἰορθιι 
60 [ουταδηοβ, οαταῦ ἄοπθο 15 ααἱ οὶ ἴρβατα Ἰορθτι, Ἃπᾶθ ΘΘΠΘΙΆΠΒ Θϑῦ . 
οὗ ἀρχή ΣᾺ ἰδπα αδχα βυδτη Παροὺ (ἃ αὐοὰ τὸ ἦχϑαι τοῖς ἔϑεσι καλῶς, 
οὐ τὸ πεπαιδεῦσθαι οαρρΡ. 2 οὐ 1 ἀϊοθθαῦ, πθαὰθ ϑιαΐπι δα ἐδηξατη οἷα- 
τμηστη γαὶθῦ, αὖ σίναηῦ ὍΘΠ6 ΠΟΙΉΪΏΘΒ, ἐδὰ Θὐΐδτη αὖ τοῦθ ᾿πέθ Πραπὺ 
Ταἀτοθπΐαπθ αὐἱὰ δα Ὅθπη6 υἱγθπάθτηῃ Ῥουἐξηβα). Βοβύαῦ ἡ αἴσϑησις, ἴπ- 
ὑεγροβίδω πίον ἐπαγωγὴν Ἰπύθταπο ἐϑισμόν: πο165 Ἰρίθαν ἴῃ ΠΟΟ ΤπΘυ ΤῸ 
Δα ῬγΟΥΒΒ Δ]8τὴ ἀρχῆς ποίϊοποιη δαποὶ δἰαπο 118 δῦ ἄθ ἀὺὰδ ῥυΐπιο 
ΤΠΘΙΠΌΥΟ ΔριθαΣ οὖ υἱξΐνο, Ὁΐ ρΡοϑϑὶῦ ἰρτύυν ἀπὈϊξανί πᾷ οταπίηο ἀρχὴ 
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1098 »Δαἵ δὲ ἐθισμῷ τινί, καὶ ἄλλαι δ᾽ ἄλλως. μετιέναι δὲ πειρα- 4 
ὕτέον ἑκάστας ἧ πεφύκασι, καὶ σπουδαστέον ὅπως ὁρισϑῶσι 

καλῶς" μεγάλην. γὰρ ἔχουσι δοπὴν πρὸς τὰ ἑπόμενα. δοχεῖ 
γὰρ πλεῖον ἢ ἥμισυ παντὸς εἶναι ἡ ἀρχή, καὶ πολλὰ δυμ- 

φανῆ γίνεσθαι δι᾿ αὐτῆς τῶν ζητουμένων. 

δ. ἑκάστας] Κῦ ἑκάστης. δρισϑῶσι] ΚΡ διορισϑῶσι. {) 0 0 

ἀϊοαθαν 81 δου βουρέατη βἰῦ ἔνιαι ἀρχαὶ ϑεωροῦνται αἰσϑήσει, Ὠϊο 
τοιού ἰδύα αὐδθϑβύϊοηθ βέθίτη. 1ἃ ᾿ηὐθυτοραῖβ, αποχηοᾶο ρῥυϊποὶρῖδ αὰδ6 
βατηχσηδι Βα ἀ1ο1 ροβϑιηῦ οΧχ ρᾶτίθ αἰσϑήσει ϑεωρεῖσϑαι. Αἀ485 αἰξογαιη : 
αὖ 5ἰὺ αἴσϑησις αὐδιθᾶδηῃ ᾿ρβίτιβ τηθηξβ (ν. δὰ 1142 8. 21 οὖ δᾶ 1148 Ὁ ὅ), 
ἢ. 1. Ὁ πούἰββίτηδ, ἰβύα υοχ, π δαϊο αὐἱᾶάθηη Ῥυοπουηῖηθ τις, ἸμΌθΥ ΚΤ 8 
ποὐϊβδίτηαβ ἐπαγωγὴν οὐ ἐθισμὸν οοουνγῦ, πἰδὶ προθβδιξαΐθ οοδοῦπβ ΠΟ 
ΘΌΒοθάθβ Δ θὼ αὐὑδ8 ψυ]ρὸ νοοῦν αἴσϑησις, αὐδ αὐἱάθηι ἢ ῬΘῚ 56,868. 
Θυδ, νἱ ἱποθᾶθηΐθβ ΠΟῚ ΠΘΘΥΘΌΪΤΗΤΙΒ 81 ααἱ8 ΟὈ]οίαῦ, ὧὺ ἰδῶ ἀϊβθυμὶ (αἴ 
μὲν ος αἵ δὲ) αὐδθ Θϑάθηῃ βἰηὖ, πῶτη αὐδθ ΒΘηΒ᾽ θὰ5 ῬΘτοΙ οἰ δηύαν οΟ]]1ΡῚ 

. ἱπἀαοίϊΐοηθ οὖ 1δῳ ὑαπύστη ταθηΐθηη ἱπαπούϊζομθ ρογᾶποὶ δα σθπθγ816 8]1- 
αὐοᾶ. Νραχθ θῃΐτα οτηπῖδ απ8θ6 ἱπαἀποίϊζομθ οο]]συιπῦαν Ὀυΐὰβ ΒΘ ηβι θυ 
Ῥογοθρίω βαπὺ (νυ. αποᾶ βαρτῶ ἐπαγωγῆς ΘΧΘΙΙΡΙΌτΤη ροβυϊτητι8) π66 αὐ86- 
ΟΌΠαῸΘ βθηθὰ ΘΙ αΥ δσθπὺ ἱπαπούϊοηϊβ δαϊατηθηΐο αὖ ὉΠ ΘΥΒΘ 
οοπδύθμηῦ, νοῦ δἱ ἀρχὴ 510 ὅτε τὸ πῦρ καίΐει. -- Ἐδ πδθὸ αὐἱᾶθηι ῬτῸ 
Βα]ὰ8 Ἰοοὶ παὐδαγῶ βαΐβοθυθ ουθαϊ θυ. Οὐδ ἔγθβ γταὐϊομθβ τοῦ ϑεωρεῖν 
τὰς ἀρχὰς ποταϊπαπύαν 1ἃ Θοτητητσηθ μαρθθηῦ αὖ δα φσΌΠΘΙΘ]Θ. ὈΥ ΠΟΙ Ι Τα 
δβοθπαδθαῦ ἃ ΘΟΡΉΙ Ι ΟΠ. ΒΙ Πρ] δυτη ΤΘΥΌΤῚ; ΠΘ60 Βα 18 ὑαΐατη νἹαθὈΙθν 
51 ἔουίθ. ἴῃ συϑυρὶβ δαάιθϊβ καὶ ἄλλαν δ᾽ ἄλλως οἰἴϊδτη 81185 ταὐϊομθβ 
ΔΡΉΟΒΟὶ Ῥαύθημτβ, Ρ]8η6 αἀἴγθυβαβ 1185 ΘΠ ηρΌΥΘ. 

4. μετιέναι δὲ πειρατέον ἑκάστας ἡ πεφύκασιν: 1ᾶ αποᾶ παπο ααἱ- 
ἄθιι ταδχίτηθ ἴῃ θὰ ἀρχῇ ΟὈβουυϑηάσθτη ουϊῦ, αὔδῖὴ ταοᾶο ἴῃ ἀοβη 0 η6 
ΒΌΙΤΗΤΩΙ ὈΟῺΪ αὖ ῬΥποιρίατα οὐμίοογυση Ῥτοροβαϊθ. ΝΊΒΙ]Ο τη ὩΘαῸΘ 
Βῖο πθαὰθ ἴπ ῬΙΌΧΙΤΩΙΒ ΘΧΡΥΘΒΒΙΒ ὙΘΥΌΪΒ 46 Π80 γθ ρτδυ βδιτηᾶ αἰβρυίωνῦ; 
αὖ 15 αὖὐἱ αὐδοδίγου πῇ πέφυκεν αὕτη; αποἀδιητηοᾶο ἴπ ἱποουῦο τϑ]ϊη- 
αὐδίαγ. ΝΊΒΙ ἔἕοστίθ ἔμπο ᾳτ οθηβθᾶβ, παῖο ἀποιύαύϊουὶ αὐϑηύατη αὐ]άθιι 
δῸ ἰηϊθίο ἢθυὶ ρούθγωὺῦ Ἰῶπὶ Ῥγουϊθαμη Θ8886 ααστα οὔρ. 1 ἄἀθ ἀκροατῇ 
οἰκείῳ τῆς᾿ πολιτικῆς δρθγθύαν. : 

6. 1. δοκεῖ γὰρ πλεῖον ἢ ἥμισυ παντὸς εἶναι ἡ ἀρχή. Ἤμισυ Ῥοὶγ- 
Ῥῖο αὐἰάθιηι (Υ, 82, 1) νἱἀθθαῦαν ρϑύατα. θϑθθ ἀϊούστα. ΑΜ νοὸχ ᾿ἰβϑύβ ἴῃ 
Ῥτονθυ στη, πίπηο, ἀθοθῦ ἴῃ ῬΥΟνΘΥΌΪΟ σϑυῖυμι δἀγητθυ ἀϑάτη; σϑύῶ Θηΐτη.. 
οϑὺ, βἷνθ ἀρχὴν 1ηὐ6}110 18 ῥυϊτασσα ἰηἰδίατη (νο]αῦ Ρ]. Πθρ. 877), βῖνϑ ἴῃ 
οἰγιναῦθ τηδρὶϑυγοῖαβ (αὖ 1808 Ὁ 29), βἶνθ ἴῃ γϑυιτῃ πϑύαιτα τὸ σπέρμα 
(αὖ 892 ἃ 29). Υ. οὐϊδια δα 1098 ἃ 2ὅ. 

Οαρ. 8. 9. Οὕδ6 οδρῖζθ 6 ἱπυθηΐω, οαρὶδθ 7 ρυϊποὶρὶ! (ἀρχῆς) ἀϊρηὶ- 
- ἰαῦθ ῥυδθτατηῖία, οϑῦ ϑατητηῖ Ὀοπὶ ἀθῆπίξο, θϑπὶ σϑυϑπη 6586 Ἴδη ὑθβὺϊ- 
ΤΑΟΠΣΒ ΘΟΥΌΙΩ ῬΥΟ αῦαΣ αὐἱ νἱἀθαηῦαν 8 46 τορυβ ἃ11ὁ δ0 αἀϊγουβῶ 
᾿ἄοοθγθ. (μορίαην τθθν ωιυϊα τοι 81} τέα ηιογιθ θωρίογαγὶ ροὐοϑέ «μὲ 
᾿ιαθυ αν, εὐξγυνν. σοΉϑοηὐταΐ" οὐθηὶ 8 χίαθ ργαθίογοα γϑοίθ Πιοηυΐηθ8. ὁθΉ.- 
᾿βιμογ γγδ, αὐ] δοαύυνν γονιὸ ἤΐα ἐμιχινγοηνὲ ἠνοᾶινδ. ἐρν θαυ χιραην ηιοᾶο }γ0- 
᾿ροϑιυΐηναι8 ϑθγυξογδλαηι ἄ6 Ὅοηο --- 1098 Ὁ 12. Πυάνοη αφρῖέα 6ὁ8ὲ ΘΟ ΟΥ ηὶ 
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18 σκεπτέον δὴ περὶ αὐτῆς οὐ μόνον ἐκ τοῦ συμπεράσμα- το98 ν 9 
οἴον αὐσω : 24--" 

κά κλη 
οηιη τη αϊοϊθίο Γ ἐγῖα φοηοῦα, ὕηέθ} χιναθ 8: 7, 688 ψιιοά αηϊηνὶ δοηα! 
οοηυρϊοοίτἑι!. Οὐηργινίέ οὐθηὶ Πα ᾿ϑοημξθηξία δὲ φιοᾶ ψυχῆς ἐνέργειαν, 
εούηυνιβ. βιργοηνιν ἤρθην δὲ ψιιοᾶ ἐνέργειαν -- [098 Ὁ 20. Νῖδο Ἠνΐγννι8 
θα οοάφηι 7μαϊοῖο 68ὲ, χιιαηᾶο ϑθηα υἵθογο ϑοαΐξιην υμΐφο οοηβθηΐ --- 1098 
Ὁ 392. φμαθ ὑ67Ὸ0 (6 δοαϊίἑαίε ἔρϑβα τη αἴνογβαβ ραγίοβ αϊβριζαγι" ιν, 
αποογίέαΐε χιαάαηι, οὐ ατοὲ ροδίξα 6886 αἱοαΐξνν ἔη, υὐγένέο το ἔμ, ργιαθηΐία 
νοὶ ἔην βαρϊτοηέα, αὐ σογγυισία 6886. οὐην υοϊιρίαέο, αὐ ἐπίφοθγ76 ξογ ινγιαο 
ἀοηῖβ, θὰ οηυθῖα ϑινην ᾿αθοηιέ Ἰοσιην δὲ ηοβέγα σορυρτοθοίν ἀορβρίξίο 
-- 1098 Ὁ 29. Ναρι ργίηνιηι χίαθ ἀθηιοηβίγαξα 68ὲ ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ 
ἀρετήν, υἱγέμέοηι 8αὐὴβ ἐνιοίιι)", 864 ργαθδίαέ οαάφηιν χιυΐα ἐξα φανείη, 688 Ἠ,6 
υἱέας δοπα υἱαδαγέν ἐμ ἔρϑδο παδύξιν ῳιυὲ ἔη,6 78 6886 ροίοδέ ἑαμιχιμαην γ68 
γιογέμα ρμοϑβίξα 6886 --- 1099 ἃ 7. 7) οἴηθ ὅδ νοϊιμρίαίς͵ φιαηι ἀοδίἀογαρέ 
η6 τυδγϑις φιυΐάοην ἀοβγυξίογυδ αὐάογα ορθ8. Ναην φινὶοινηψιία οι γοὶ 
ἀοαζξιι5 6δὲ, ἔην. ὕρβα ἰδέα τὸ βίαν παϑοὲ υοἱιυρέαίοηι; χιυὶ σογῸ ἐϊαηι ψυχῆς 
ἐνέργειαν κατ᾽ ἀρετὴν οοἶϊέ, τά ργαφοίρινίηι ᾿ιαδοὲ εὐ γουογα 51} 7ιυοιυγα ιν, 
γιοῦ ἱρδὲ 7ιοιννάννηη οὁϑὲ (---[099 ἃ 16). ΔΝεγιια, οηιηῖηο κατ᾽ ἀρετὴν 
ἐνεργεῖν 86ὴ: δογλίηι 6886 φιθηιηίαηι αἰχογὶβ χη, σαμαφαὶ {8 ἐγν φιυΐθιι8 
οὐσοιηραῖν8 68ὲ αὐοἰϊογηῖθιιδ (--- 1099 ἃ 20). Οιμοά ἐσίζι" 08 ἀοβογίρϑβίηνιβ 
βιφηνηλιύηε δοηιίηι ἰάθη οὐ ποηιδβίαξε γρογζοοία οὐ ἀιοοαίγθ θα σε δ, εὐὲ ἔγη 60 
ἔγν τὐγιη, οοηγιηοία ἐθηιθαγέν" χυιαθ υμῖρο ἐγώραγεϊέα ἦν, αἴνογβαβ ραγέθβ8 
αδῖγο υἱαοιαγένγ: φιοα οηιγίνγ, ἡιαρηιθ ἀδοογιίι, χιοά ορέϊηνινηι, γιοῦ 
)ιιοιυνἐδδύγηυνην 6δὲ --- 1099 ἃ 81. 7Τορίχιια ἤος οομοοαογηάμιηυ, αἀροράογο 
ἀοῦογα ωὐὐ ϑοοϊίιαο δὲ, οωΐογηα φιαοάσην ϑοθα; παρῆν αὖ ἔρδειν ἐπι 
πράττειν (8θι, ἐνεργεῖν) ἐγη χι0 ροδίξα 68ὲ οριιβ {ϊ8 68ὲ ἐαηχιαηι ἐγιβέγι- 
ιθγἐϊβ, οὐ ϑυρνὲ οοηηηοᾶς πυυΐδιι8 ἀοϑέϊέιἐνιβ, αϑγυηηαθ χιυΐδιιβ ΟΡ Υγ 8808 
ἨΘΉΔΟ δεαίμβ ο8έ. μαργορίον τέα χιυάθηι γϑοίθ ζογϑνναθ ἀογυῖβ ἐμαΐσοῦο 
αϊοιριὲ τὴν εὐδαιμονίαν --- 1099 Ὁ 8. 

9. σκεπτέον δὴ περὶ αὐτῆς. Τὰ σοῆδθὰ ααἱ ῥγοχίτηθ δηξθοθαϊ ταῦ 
δι᾿ αὐτῆς 1. 6. διὰ τῆς ἀρχῆς, ἀὐδοαπα {116 οὖ ογημῖηο ἱπᾶθ ἃ νβὰ Ὁ 9 
(ΌΣ ἀρχῆς Ῥυϊπηῦτα τηθπέϊο ἔβοΐω 680) Ἰθϑϑθαηθαν ποπ δα οογΐϑιη απδπ- 
ἄστη ἀρχήν, 864 υπίγρυβθ δὰ ρῥυϊποιρία βρϑοίαθαπί. ἴτῆο ἀϊβηϊοπθηι 
βυτηγοΐ θοηὶ ἀθ ααἃ ΟΔΡΡ. 6. 7 ρίζαν ἱπίθυ τὰς ἀρχὰς 6556 οθγξατα ααυῖ- 
ἄθτῃ οβὺ, αὖ ποπάστῃ ἀϊοίπῃι. 86 αασπι ἴω 5πῦ, ποὸπ ρῬούβθιβ περὶ 
αὐτῆς τιοπ ἱπύθυρυθίαυι Ἰΐθιη περὶ ἀρχῆς: πθα 6 οδαξαπ ααδ6 βοαπαπέαγ, 
βϑηΐθηαθ ϑηΐτη Θχηϊθθηΐαν πϑατθ δα Ὁ 12 νϑ]άθ σθῆθυδὶθθ. ὅϑ1π ααθυῖ 
γϑ 8, αὐαοα ἴω αὐἱάθτη ἀρϑιῦ ογϑξϊοπὶ Ῥδγβ δ]ασδ, απ ΙΘρθηβ. οου θοῦ 
ἢδβ τϑρυθαϊ πππο αἀϊδβραθαθίοπθηι δα ἰρβᾶτα 46 βυτημηο ὈΟΠῸ ἀοοέτίπϑμι, 
ΤΟΡΥΘμΘμαδ8 Ρούϊαβ αὐοα Ὁ 12 δια ὈγΘΥυΘΥ βουϊρθτη οβῦ  νενεμημένων 
δὴ“: ἴῃ Πῖβ ϑηΐτη γϑυἱβ ἰδἐοὺ ᾿πϑυιβιθαβ ἰδύθ αὰἱ ἀοϑιάογαῦασ. Επουππῦ 
αὐϊάθηῃη ααἱ 5Βἰτηρ!οἰδου περὶ αὐτῆς ἱπὐογργθίαγθπξυν περὶ τῆς. εὐδαιμο- 
νέας : τοῦ ΒοΠΠοοῦ ἰαῦα 1110, αὖ ᾿ὔω ἀϊοατη, αἀπθτὰ ᾿πΐθυ ἄπο οαρίΐῶ Τρδὶ 
Βηχογαπύ, αὐτῆς τοὐα]οταπὺ δὰ γόοθῖὴ απδ0 ἱπᾶθ ἃ 1097 Ὁ 22 ΟΥ̓ ΗἾἷΠΟ 
παβαῦδτη οχϑίδῦ. Αὐ τηυϊῦο Ὑϑυΐ βἰτα!]τι5. ἔθη ρουασι ἰπ͵υτῷ ᾿πύθγοὶ ἀ 1886 
ἴπ ΠΠΟΥῖβ γὙ61] ἀπᾶτη γ6] Ρ]πτθ5 βϑηὐθηὐίαβ αἀπδτη [81 ἀϊοθηαἹ σΌΠΘΥΘ ΒΘιη 6] 
τι 6586. Αὐἱβύοψθί θη. 

9, δὴ] ΚΡ δὲ. ἐκ τς Κν ἑκάστου. 
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τοόϑοίοτος χαὶ ἐξ ὧν ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν λεγομένων περὶ 4 9 
αὐτῆς" τῷ μὲν γὰρ ἀληϑεῖ πάντα συνάδει τὰ ὑπάρχοντα, 
τῷ δὲ ψευδεῖ ταχὺ διαφωνεῖ τἀληϑές. νενεμημένων δὴ τῶν 

10. ἐξ ὧν ὃ λόγος ἷ. 6. ἐκ τούτων . ὧν ὃ λόγος. Ἰύα, 5ὶ ορρο- 
πϑηὐαν τῷ συμπεράσματι τὰ ἐξ ὧν ὃ λόγος, ἄρ ̓ ααβ γοοῖβ πούϊοῃθ, 
ααδτην!β. ̓ ἀϊνουβατη ἴῃ βθηθαμι ἀἰοὶ Ῥοββὶηὐ τὰ ἐξ ὧν ὁ λόγος, ἀαθιἑα ἑουὶ 
Ἰοθβ ἷχ το παυϊδατ, Νοπ Ρούθδὺ 8118, οορτῥαυῖ αἴαυθθ ὅτ ἃ 86 
ὅταν ἦ τὸ συμπέρασμα ψεῦδος, ἀνάγκη ἐξ ὧν ὁ λόγος “ψευδῆ εἶναι ἢ 
πάντα ἢ ἔνια, γ6] 101 Ὁ 14 5α. γίνονται οἵ λόγοι ἐκ τῶν προτάσεων 

(αὐἱθαβ γδΡὲβ 1Π1|ς οχρ!οαῦαν αποᾶ ργοχίτηθ δηξθοθᾶϊν ἐξ ὧν οἵ λόγοι). 
Θυοάᾶβὶ γϑ]β Βῖπο ργοϊθοίαβ δοουσγαίθ ΘΣΡΟΠΘΙΘ ατὰ ποβίγο 1000 ἀϊοαξαν, 
ΠῸΠ ΠΘΡῸ διάθββθ αἰ ῆουϊαῖοθβ. ᾿ζρχῆς Θῃΐτι γ9] ἀδβηϊ]ομ 5 4 08}18 ᾿δδὸ 
εὐδαιμονίας Θδὺ' ᾿ἱρβῶ πϑύαγῶ ῬΙΟΒΙΌΘΙΔῸΥ ἀαοτηΐηιβ Θᾶτη ἴῃ συμπέρασμα- 
τος ἸοθῸ 6886, ὨδΌΘΥΘ προτάσεις ἀἰοδιηαδ, Ῥγορυῖθ Ἰοαπθηΐθθ. ΚΞῖπ ὁθη- 
5688. Β΄ συμπέρασμα αἰοὶ, αυοὰ βίδηΐθ ἀοβηϊμδηο ΘΟΠΟΙααῚ ρούθϑῦ, ΠΟμ 6 
ἴω τὰ ἐξ ὧν ὁ λόγος (ὃ τοῦ συμπεράσματος) 8,110 ποιηΐπθ γσοοδηὺ ̓ ρΒΆτα 
Πᾶσα ἀρχὴν βθὰ ἀθβηϊίοπομι περὶ ἧς σποπεῖταιϑ ΝΙΒΙ]ΟΙΙηὰΒ ἐοία 
φαϊᾶθπι Βουϊρύου!β βθηὐθηθίδ 58 185 «Ῥθυβρίουδ οϑὺ: αυοάοππαυθ Θηΐη δαὖ 
συμπέρασμα δὲ δαὺ ἱπύον θὰ ἐξ ὧν ὃ λόγος, Ἰορίοο αὐ881 νἱηοῦϊο θ0π- 
απούπμπι οϑὺ σατῃ ρυϊποῖρίο ασδ]6 ἴῃ τηθᾶϊο ροβίδατη οϑῦ; αὰθθ γϑιὸ τὰ 
λεγόμενα βαηύ, δα τοπὶ αὐἱάθιη Θᾶπᾶθπι βρθοίαμηῦ, βθἃ ροβϑυαπῦ οι 
6886 αα] ἀαῦ ῬΥϊποϊρίαμα απ8]6 ἀθβπιθοπ6 οἸτουτηβου οὔπτη ϑϑὺ ἱσπογθπῦ 
παρτορθηῦγο δυὺ 46 ἰδ]1} φαδθδέϊοη9 ΟἸΊΠΪΠΟ π οοριαγηῦ αὐϊάθτη. 
Θυοάεὶ Αὐϊϑύούθιθβ ἢ. 1. Τα δοὺ καὶ ἐκ τῶν λεγομένων σκεπτέον περὶ 
ἀρχῆς, ὨΟΏ. ΟΡῈΒ ογδῦὺ θϑτη ΘΟΠαΙ ΠΠΟπθτα φορϑύθθ αὐ ᾶτὰ οοπδία: 
ἁπάσας τὰς δόξας ἐξετάξειν ματαιότερον ἴσως οὗ α. 5. 1096 ἃ 28: τὰ. 
ἔνδοξα Θηΐτι 5018, βαθὺ ἱπίου τὰ λεγόμενα, ἀπᾶθ δ] αυ!α ἔγιοίῆβ δᾶ ἴῃ- 
νϑηϊθηᾶδηη σουϊδαύθιη Θχϑρθούατι Ῥοβδῖξ. Ἐπ ἰΐα αυϊάθηι, ΟΠ 1η8}6 ὁ0π- 
ἔογαβ 101 Ὁ 1.5α. διὰ δὲ τῶν περὶ ἕκαστα ἐνδόξων ἀνάγκη περὶ αὐτῶν 
(1, 6. περὶ τῶν ἀρχῶν) διελϑεῖν. τοῦτο οἤ ἴδιον ἢ μάλιστα οἰκεῖον τῆς 
διαλεκτικῆς ἐστίν. ἐξεταστικὴ γὰρ οὖσα πρὸς τὰς ἁπασῶν τῶν με- 
ϑόδων ἀρχὰς ὁδὸν ἔχει. 

11. τῷ μὲν γὰρ ἀληϑεῖ πάντα συνάδει τὰ ὑπάρχοντα: δὴν δεῖ πᾶν 
τὸ ἀληϑὲς αὐτὸ αὑτῷ ὁμολογούμενον εἶναι πάντῃ (41 ἃ 8), αποᾶ ἀαΐοτη 
ὑπάρχει ΟἸΙΉΠΘ ἃ Ῥαυθῖθι γουϊίαϊ5 βύαῦ. 51 γόθθῖ βρθοῦθβ, αὐϑη [01- 
δἰβδίτωθ δρϑαπὺ τὰ ὑπάρχοντα ΔῸ [115 αὰτδὸ λεγόμενα ϑαπῦ; 515: 50185 
Αὐιβύούθίθηη ῬΥῸ γαῦο πδθαΐθθθ, ἕκαστος ἔχει τι οἰκεῖον πρὸς τὴν ἀλή- 
ϑειαν “ (αὖ ΕπιάΘΠΙΪ ὙΘΙ18 τιῦδι βἰ τα" ]Π]ἔτηο ἴῃ Ἰοοο 1216 Ὁ 80), πδυᾶ ἰδ 
ταῖσαπι 1ΠῸπὶ αὐϊᾶθηι γ6116 τοβρίοὶ δὰ τὰ λεγόμενα, αποπίατη τὰ ὑπάρ- 
χοντὰα πάντα δα ὀοΙηρτοθαπάδτα γϑυϊῥαύθιη θυοθδγθ. ἔῃ 5 δἰὐ. --- Εὖ παρθπὺ 
γϑνοτὰ τὰ ὑπάρχοντα Ῥ]ογυτηα 6 βαθηη ἤδθιη ῬΘΥ 56, τηϑήογθιῃ 118 πὰ 
αὐϑιη ρθῶ ἀρχή, 5ῖ αὐἰᾷθπι ἀρχὴ ἀϊοαύαν ποίϊο ἃὉ Ποὺ γϑ] 1110 ἱπ ἀδ6- 
Βπτύομῖθ. ἐοστηδτα τγοαϑούίε. 

12--ὃ0, Ῥουρὶῦ πὰπο οὐαύο 6δὸ αὖ αὰδθ τηοᾶο ἴῃ ἰγϑοίαπα!85 ἀρχαῖς 
οοιαχηθηδεΐο, οδϑὺ ταΐΐο ὃ νἱᾶ ἱπ ὑϑὰπὶ δἷὰβ ὈΥΙΠΟΙΡΙΪ οομνουαθαῦ ἀθ 
αὰοὸ 8ῖο ρίζαν (δὴ νγ8 12). Οὐδ ἰπ τὸ ποι ῥτϑθίθυσωϊ οπάαμι, ἀποᾶ τὸ 
λεγόμενον, ἐξ οὗ Ῥγϊηθτη ἀϊδραίαύαν, ἄθ Ῥοπὸ δῦ πϑαὰθ 1110 τποάσ δᾶ 
ἴρϑδσι σίου Ὀθαϊιυαύθια. Ιὐδαὰθ αὐοᾶ ἴα οοπῆνπιαναϊ πδὰ οϑῦ εὐδὰι- 
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48 ἀγαϑῶν τριχῇ. καὶ τῶν μὲν ἐκτὸς λεγομένων τῶν δὲ περὶ τοῦδ 18 
ψυχὴν καὶ σῶμα, τὰ περὶ ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν καὶ 
μάλιστα. . ἀγαθά. τὰς δὲ πράξεις καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς 1ῦ 
ψυχικὰς πέρὶ ψυχὴν τίϑεμεν. ὥστε καλῶς ἂν λέγοιτο κατά 
γε ταύτην τὴν δόξαν παλαιὰν οὖσαν καὶ ὁμολογουμένην ὑπδ 2 νι κα: 
τῶν φιλοσοφούντων. ὀρϑῶς δὲ καὶ ὅτι πράξεις τινὲς λέγον- δωλϑ"β. Τ 5 

ται καὶ ἐνέργειαι τὸ τέλος" οὕτω γὰρ τῶν περὶ ψυχὴν ἀγα- “ ΠΥ 

ϑῶν γίνεται. καὶ οὐ τῶν ἐκτός. συνάδει δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ 20. 7.-ὶ 

14, σῶμα, τὰ] ΚΡ σώματα. κυριώτατα] ΚΡ τὰ κυριώτατα. 1. 16. 
ἐνεργείας τὰς ψυχικὰς] ΚΡΗΔ ψυχικὰς ἐνεργείας. 117. 18. ὑπὸ --- καὶ] 
οἵα. ΚΡ. 

μονίας ἀοβηϊξίο, 56 βυχησηὶ ὈΟΩῚ (Υγ6] τοῦ τέλους γ8 19) ἀθβουϊρύϊο, 
οδρὶΐθ βοχέο ἱπυθηΐδ. --- ϑοηὐθηίία ἴῃ γ88 12---18 ῬΘῚ 856 βαὺϊβ Ῥϑυβρίουδ, 
οϑὺῦ; πᾶτὰ αὐδιηαθαδηι ἴῃ πδὸ γὙϑίοη 0 Ῥαυ ΘΠ] σθποτα ὈΟΠΟΥΌΙΩ ΠΘ ἴρ86 
αὐἴάθτη Αὐϊβθοίθὶθβ ὩΡΊα 6 5101 οοπβίαθ; ῬΥῸ ἐγ θταβ ϑηΐπι ρΘΠΘΥθι18 ΠΟΠ- 
παπαῦθτη γ6] ἄπο ἑαπέθτα ροπῖῦ (γ. 1860 Ὁ 2ὅ, αἰαᾳὰθ 1218 Ὁ 82: αποάδχηῃ 
Θηΐτη τηθᾶο τὰ περὶ σῶμα οὐ ἴρβᾶ τῶν ἐκτὸς Βυπὺ ν. 1828 Ὁ 21---29) γ6] 
αὐδίθον παροὺ (υὖ 1168 Ὁ 17 τοῖς ἐν σώματι καὶ τοῖς ἐκτὸς δα]απρίθαν ἡ 
τύχη), (1105 αἰ θυ θη 115 βὶ ασδ6 δυιηὖ νἱβ ἀυρτιχηθηὐ, αα1816 Ἡ. 1. ἀθβι ἀθγαῦασ, 
Βαασα πησνηηυϊύαν. ϑαμῦ δαΐθτη ὑσὶ ἰδ σθηθτα, αὖ 46 Ατομγία ὑδοθᾶτη, 
οδάθιι ἃραᾶ ῬΙαίομθιῃ (γ. ῬΆ11ΘΌ, Ρ. 48 6; Ἐπέηγά. 279 Ὀ), τϑοθρίδ 51πθ 
ἀσθῖο ἃ ϑοοτγαῦθ. Θπσσῖτος λέγομεν νγ8 τά δοΙητηοαθ 1πύθ}]1ρ 68. ,, ΟἸΏΠ65 
ααϊ ΠΠΌγη 5θα σα! γ “.. 

Θυοὰ δι 7αηρΊθαν ἀτρτιτηθηΐτιπι γ8 18--90 ταΐπαβ οδὺ ρυϊποῖραίθ; αὖ 
ΘΗΪΤΏ 1086 οοποθᾶθτθ υἱάθύαν ΟΧύγουηΐβ υϑυὶβ καὶ οὐ τῶν ἐκτός γ5 90, 
πορίθοία μἴο βαπὺ τὰ ἐν σώματι. ΑἸΠΟῚ οὐϊδυη ΘΟΥΡΟΥΪ5Β βαθὺ πράξεις 
τινὲς καὶ ἐνέργειαι, 5 ἀπΐγογβο Ἰοα δὴ ὃ 

30. τῷ λόγῳ 1. 6. οἱ αἀὔθτιὶ πὸ8 Ῥγχοροβαΐτηιβ; ἰΐθπι εἴρηται γβ 22 
ἰηξουρυθίθυϊβ,, ποβέγα, ἴπ ἀθῆπίξίοπο". Οοπηέτα τὸ εὖ ξῆν καὶ τὸ εὖ πράτ- 
τειν γ8 21 Ἰηΐθ!]Πρθ8.,, αποα 4111 σαϊσο ἀϊοσπὺ“. 

Οδριθθ πόθο ἐγδηβιίαν δα θὰ λεγόμενα αὐ8δ8 88 ἴρβᾶτη εὐδαιμονίαν 
βρϑοίϊαπῦ, ὑούατπατπθ οαραὺ ἴῃ 1118 νουβαῖασ. Οπδ88 ἀϊδβραξεαξίο αὐδπι 4111- 
Βοπίρυ αἀἰβροβίΐα οὐ δὰ ἤπϑπι ροσάποῦδ, βἰῦ, ἴΌὙ6 Βρθῖὸ αὖ ὃχ ἴρ80 ἃῦρτι- 
τηθπΐο 5818 1 θ]Πραῦανῦ αἀὐοὰ Ῥγϑθυηϊβίτηθβ. ἀρραγθὺῦ ἐγθθ ἀΐνθυβδβ 
ΟΡΙΠΟΠΘΒ ὙΘΟΘΏΒΘΥΙ, απδθ απίάθτη βίηστίαθ ἃ ἰηἰδίο 1098 Ὁ 28-- 26 
Ῥϑ.]1Ο αἰδυϊποῦύϊιβ θχροπαηΐαν, ροβῦθα βυτητηδύϊντη ρούϊαβ ρου σαοίδηξαν. 
Νῶπι αἰββθηβὶο απ88 δϑὺ ἱπέου σίγα β Ἰαπιἀδίογθβ, ααῶ πΟπμᾺ}]}} ῥυϊποῖ- 
Ῥδύστα Ῥυτιαθηίαθ, 8111 βαρ: θη ϊδθ ουϊάδιη (γ5 24) ἐσ θασηῦ, τόσ πθρ]]- 
αἰδατ; Ἰάθυπαὰθ ποίαν θυῖβ ἂθ ΠΟ ἀϊβουίσηῖπθ ἀοούσηδθ αὐσυση Ὀθαξθαβ 
μεϑ᾽ ἡδονῆς ἂῃ οὐκ ἄνευ ἡδονῆς 6586 ἀϊοοπᾶα 51} (γ8 28). Νϑο τηῖτϑ 
Βδθο ϑβϑαπῦ Ρτο, Βαϊ αἰδβραίϊαν!ομῖβ οομβῖΠο; ἃ ἀπᾶτη Ῥ8Ὰ]1]0 ρυδυΐαβ, 
αὐοᾶ ἰξθτατη τὴν σοφίαν 516 πέϊο οὈττῖξ, Νϑοθββαγῖο ϑηΐση ἢ. 1. οορίῥαξῖο 
τϑνοοδῦττ δα ὁ8}0Ρ. 2. 8: πϑτὴ ῬτῸ Ἰοοὶ ἀϊνουβιζαῦθ δ] τα αυϊάθπι Ϊπ τηράθτῃ, 
Βθ0α το8 δϑιᾶθιι ρϑγοθηβθῦισ. ΑἸποη αἰτοδίαθθ αὐ ἴῃ γ6 ΒΟΙΙΐη658 τὴν 
εὐδαιμονίαν Ῥοβαθγηὐ αϊνοῦϑδ, ἀοοθηΐθβ, ααδοτῖδαν ἢ Αὐ Π|Ιὸ τω αὐ 
Ῥγοθθύαν, ὩΪΉ1] ἴῃ ἰδύδ, ἀϊγογβιζαίθ ορίῃϊοπασα ἰπνθηϊτί αποᾶ βἰτηρ]Π οἷο Σ 

᾿ 
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τόθ 091 εὖ ξῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν τον εὐδαίμονα" σχεδὸν γὰρ εὐξωία 4: 

τις εἴρηται καὶ εὐπραξία. φαίνεται δὲ. καὶ τὰ ἐπιξητούμενα 9 
περὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἅπανϑ᾽ ὑπάρχειν τῷ ᾿ λεχδέντι. τοῖς μὲν 
γὰρ ἀρετή, τοῖς δὲ φρόνησις, ἄλλοις δὲ σοφία τιβ εἶναι δο- 

φῦ κεῖ᾽ τοῖς δὲ ταῦτα ἢ τούτων τί μεϑ' ἡδονῆς ἢ οὐκ ἄνευ ἡδονῆς" μι 

ἕτεροι δὲ καὶ τὴν ἐκτὸς εὐἐτηρίαν συμπεφιλαμβάνουσιν. τού- ' 
τῶν δὲ τὰ μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσι, τὰ δὲ ὀλίγοι 
καὶ ἔνδοξοι ἄνδρες" οὐδετέρους δὲ τούτων εὔλογον διαμαρτάνειν 

᾿ς τοῖς ὅλοις, ἀλλ ἕν γέ τι ἢ καὶ τὰ πλεῖστα κατορϑοῦν. τοῖς 
ιϑ0ὸ μὲν οὖν λέγουσι τὴν ἀρετὴν ἢ ἀρετήν τινα συνῳδός ἐστιν δ᾽ 

λόγος" ταύτης γάρ ἐστιν ἡ κατ᾽ αὐτὴν ἐνέργεια. διαφέρει 
δὲ ἴσως οὐ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβά-. 
νειν, καὶ ἐν ἕξει ἢ ἐνεργείᾳ. τὴν μὲν γὰρ ἕξιν ἐνδέχεται. 

το99 ἐ μηδὲν ἀγαϑὸν ἀποτελεῖν ὑπάρχουσαν, οἷον τῷ καϑεύδοντι ἢ 
καὶ ἄλλως πως ἐξηργηκότι, τὴν δ᾽ ἐνέργειαν οὐχ οἷόν τε᾿ 
πράξει γὰρ ἐξ ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει. ὥσπερ δὲ Ὀλυμ- 

28. περὶ] ΚΡ τὰ περὶ. 28. δὲ] ΚΡ δὴ. 29. τι ἢ καὶ] ΚΡ τι, ἀθίῃ 
ἄπδθ Ἰιΐοσαθ ἀοϊθίδθ. ἢ ὃχ ὑπὸ 1, 80. συνῳδός ΚΡ σύνορός. 

γΘΥΌΤΩ 5ἰύ; πὰπο ἴα αὖ βουρίου σϑύᾶτα ἀοοίσπδηη ααϑηὶ 888, ορογὼ ὁ0ῃ- 
θοῖδ οὐηπῖω διηρ]θούϊ ἀοοθαῦ αὐϑθουμαθπθ ἴῃ ἀἰββθη θηύτιτα οὐ δᾶνου- 
βϑηδίαση ϑϑηξθη 18 51 ὩῸ. τϑοῦθ ργοροβιθω, αὖ 6 Θοτησηπηὶ αποᾶδπηι γουῖ- 
ἰα 5 βθῆβὰ δύω βἰπύ. ΕΥΟῸ ΒΘ ποὴ φοίθθὺ αὐἱπ 10 1116 ἰἰβάθυηῃ 
οοὔθσοσθπι βϑηὐθη 8 οροτϑ, ἀδπᾶδ 510: πθὸ ὑθ ἔαρτοῦ ἐστὶ 11 ααδ8 ὁ8}Ρ. 9 
ἀἰβοθυπθηῦαν ἰΐθυα ἱπ οῶρ. 8 Ῥγοροβιύα ἔσϊ886; αυΐδ Θηΐμι πο νἱαρὺ ἀ]- 
νἱθδίατατη βϑούθουθηι ((090 ἃ ὅ 84.) ϑατηϊναν! τὴν ἐκτὸς εὐετηρίαν (1098 
Ὁ 260)} ὕπῦ8 Θούατα, ααἱ οἂρ. 8 ΘΟΙΠΙΙΘΙΠ ΟΥ̓ ΒΔ Ι σιἀθραηῦαν, δ. 9 
ἀθοβὺ: ,, ὁ ἀπ νη εινδὲν (4096 ᾧ 4); ποη ἀοξαϊββοῦ, βἱ οἷς σοφία τις εἶναι 
δοκεῖ ἡ εὐδαιμονία ποὰ βοϊυπη ῥυΐπιο ἰηϊθΐο (1098 Ὁ 24) ἰηΐθυ 8]105 
Θηστηθυαῦ οϑβοπξ, 864 ἴῃ ἰρϑαμῃ αποᾶ βθασϊδαν Ἰααϊοίθτη γϑνοοδίί. 

88. τὴν μὲν γὰρ ἕξιν ἐνδέχεται μηδὲν ἀγαϑὸν ἀποτελεῖν ὑπάρχουσαν: 
ϑἷη μηδὲν ἀγαθὸν ἀποτελεῖται, Ῥτοΐδοίο τὸ τέλειον ἀγαϑὸν (08. δ) 
ΒΌΠΠ στα οὐδ. Ουδθ ἴω νἱγῦα ! ἰαπαῦδῖη ἕξει δαἀγθυβαηθαν, 181 ΟδΡ. 8 
(4095 Ὁ 81--1096 ἃ 2) ἴῃ τιθάϊστα Ῥγοϊαίω βυηῦ. ---ὀ Οθίθυαση αποᾶ ἴῃ 
Ἠἷ5. ἀϊοίί5 ἴῃ Ἰοουτα τῆς ἐνεργείας ροβύθω ποππθατηαῦαδηι (1099 ἃ 8 οὕ 6; 
ἵν. 14---21) βαθδθαυϊΐδαν τὸ πράττειν, ΠΟ 60 ἐδ Ὡάποθιθ βίπθβ αὖ τὴν 
ἠθικὴν ἀρετὴν ουσδααθ. ἐνέργειαν ΒοΙδτα Ὡρηοβοὶ, τὴν διανοητικὴν γ9] 
τὴν ϑεωρίαν ἰδοϊδο, τοϑραϊ οθηβθᾶβ. Νϑαὰθ δῃΐμ τρ͵θούῶ δῦ ορίῃῖο 
θούῖη αυἱ σοφέαν τινὰ (1098 Ὁ 24) Ἰαυδεαπὺ, 8564 ργδούθυτηϊββ. ἘΠ 
ΟΥἶπΟ ἴῃ θῶ αὐδϑθβύϊομθ, αὐδὰ τηοᾶο δὐξιρίτητιβ, ἱπᾶθ ἃ οαρὶύθ βθχίο 
ΠΪΒ1 ρῥυοΐθούσσα δῦ, αὖ οὐ δὰ βθηο Ἰοοῦτὰ ναϊθαηῦ αὐδ88 δὰ 1097 Ὁ 26 
οὐ δὰ 1098 ἃ 38 τ] Ὁ] τη 8. 

ν᾿ 
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49 πίασιν οὐχ οἱ κάλλιστοι καὶ ἰσχυρότατοι στεφανοῦνται ἀλλ᾽ τ099 « 4 
οἱ ἀγωνιξόμενοι (τούτων γάρ τινες νικῶσιν), οὕτω καὶ τῶν ἐν ὕ 

ὃ βί λῶν κἀγαϑῶν οἵ πράττοντες ὀρϑῶς ἐπήβολοι τῷ βίῳ καλῶν κχἀγαϑῶν 90 ς ὀρϑῶς ἐπὴ 
, ἣ ἣν. ἐξ , ϑ γύας 3 4 Ν ἕς 7 ᾿ 

γίγνονται. ἔστι δὲ καὶ ὁ βίος αὐτῶν καϑ' αὑτὸν ἡδύς. τὸ 
κ ᾿ Ὡ - -» ΩΣ. ᾽ ᾿ ων δ΄ ἃς 

μὲν γὰρ ἡδεσϑαι τῶν Αια, εἰιρμηὶ ἑχάστῳ δ᾽ ἐστὶν ἡδὺ πρὸς ὁ 
ον» Χ (Ψ ’ , 

λέγεται φιλοτοιοῦτος. οἷον ἵππος μὲν τῷ φιλίππῳ., ϑέαμα 

δὲ τῷ φιλοθεώρῳ᾽ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ δίκαια τῷ 10 
’ Ὁ ν ΦΞΞᾺ ᾿ “ , » 

φιλοδικαίῳ καὶ ὅλως τὰ κατ ἀρετὴν τῷ φιλαρέτῳ. τοῖς 

-υ 

6. ἐπήβολοι] ΚΡ ἐπέβολοι. Ἵ. ἔστι) ταᾶτροὸ ΚΡ ἔτι. 10. 11. φι- 
λοϑεώρῳ --- καὶ ὅλως] ΚΡ φιλοϑεωρῶι καὶ ὅλως. 

4. ὅ. οὐχ οἵ κάλλιστοι... .. νικῶσιν: Βαυπᾷ τη816 Εϊπᾶάθτητιβ, γᾶυϊδ ἢ 8 
γοῦρα στεφανοῦνται οἵ νικῶντες, ἀλλ᾽ οὐχ οἵ δυνάμενοι νικᾶν, μὴ νι- 
κῶντες δέ (1219 Ὁ 9). 

. 8. τὸ μὲν γὰρ ἤδετϑαι τῶν ψυχικῶν: οἵ. Επᾶ. 1918. Ὁ 84 φρόνη- 
σις καὶ ἀρετὴ καὶ ἡδονὴ ἐν ψυχῇ, αἀὐδᾶτα Ββοηδθπξίδτα 580 Ῥϑυΐοα]ο ρδα11Ὸ 
᾿τηγηαϊαπὺ ΜΙ. Μ., ἴῃ ῥυῖτηο Βοὺ ορίδθ Ηΐ5 γϑυθὶβ αϑὼ τὰ ἐν ψυχῇ ἀγαϑὰ 
διώρισται εἰς τρέα᾽ εἰς φρόνησιν, εἰς ἀρετὴν καὶ ἡδονήν (1184 Ὁ δ). 6 
ἴρβῷ τῷ δρυᾶ Αυϊβυούθιθυια ἀυθιδαθο ποῖ οϑὺ, οὗ, 1178 Ὁ 10 τὸ σῶμα 
ἄρα (ἤδοιτο ἄν)" οὐ δοκεῖ δέ. 81π δὰ πεαύσταμπι μ7τ8 ἀγραυηθηῦ (γὰρ) 
απίτηθση αὐδοπᾷουῖβ, ἑαύθπαστη ᾿ἰβύατη βϑηξοη ίατη «τὸ ἥδεσθαι τῶν ψυχι- 
κῶν" πϑαὰθ δὰ δῶ αὑδ6 βραυσαηίαν (ἑκάστῳ δ᾽ ἐστὶν ἡδὺ οὐ.) ῬουξποΥθ 
ἐδμαπδτη τη μ ὈΓΆΤη ΒΥ ]]ΟΡΊΒΙΩΪ Π6Ὸ ΒΟ]δτη Ρ61 86 ἀθῃιοηβίγαηαι Θ᾿ ΌΘΙΘ υἱτη. 

8-11, Βροΐθ ογαῦϊο δὰ οομποϊ βίοπθιη Ῥγοοθαϊῦ, ἀστητηοᾶο πὰ - 
οοριιο οι δἀάϊάονῖβ: τὴν ψυχῆς ἐνέργειαν κατ΄ ἀρετὴν, 46 αὰὰ ρίξαν, 
ΠΟΙ 6888 ἰβὶ 6 Ἰἰροσγὼ σοϊππίαϊθ τοῦ φιλαρέτου οτίδπι. 

11. 12. τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς τὰ ἡδέα μάχεται. Ῥοβέαπδτα Ατίβίο- 
ἰθ185 ἴῃ 18 αὐδ8 γ88 8--11 αϊοίω, βαθὺ ῥυίσησση βαϑηη βθηὐθηζίθτη 6 
στον ββίτηδ, θὐβ οοσαση αὐδοδύϊοπθ δἀυτηρτανῦ, βυσαϊατη ποποϑία ϊβ οαπα 
γοϊαρίαιβ δρρϑεϊα οομοι]δηβ, 1Π|60 π σιάθαῦασ νἱΐδθ θχρθϑυϊθηθδτῃ 
Ἰρτιοσαᾶσθ Ὀγθυΐου οχρ!οαῦ αποτηοᾶο βδὺ αὖ Βουηϊπθθ γοϊαρίαθὶ ἀθαῖ1 ἴῃ 
γίξαμη ἃ οταπὶ ποπθβέαξθ αἰΐθπδτη (βίον ἀπολαυστικὸν, βοσκημάτων βίον 
1090 Ὁ 117. 20) ᾿ποϊάφῦ. Οὐΐυβ τοὶ οδυβαιῃ οὖ πῖο οὖ ρ]θυυσηασθθ ΠΟΠὶ 
γοϊαρίαςϊβ παύασατη, 56 ἰρβούαμπι Βοιηΐηατα ργαγι αύθια σα]ῦ 6886: δᾶ. 
Θμΐχτα οἔῆοὶ αὖ 1115 αὐἰάθτη ἀπ]οῖα βἰπῦ αὐδ ΟἸμμΐηο ΒΟΟ ΠΟΙΪΠΘ. ΠΟῚ 
βἰπῦ ἀἴσπα (οὐ φύσει ἡδέα). π Βᾶπο ἰρίδαν βοηϊθηξίαια ἢ. 1. μϑπαᾷ τβὶ- ' 
ἰαῦο Ἰοαπθμαϊ ρθποῦ ἀϊοϊῦ τοῖς πολλοῖς τὰ ἡδέα μάχεται; οοἄ. ΤΠ)» αἀάᾶϊξ 
πρὸς ἄλληλα Ἰαϊοτρτοίϊβ τυῦποτο βυβοθρίο. Κη αὐϑογαβ (14 αποᾶ Ατἱβέο- 
[6168 ῥῬγϑθύθυτη 810) τένι μάχεται, βδοριββίτηθ αὐϊάθιι Εὖ αὖ ῥγανὶ Βουηΐπὶβ 
Ῥτᾶγδθ ουρταϊξαίθα αἰδίγα παπθαν ἴῃ αἰνθυβαθ ρᾶγῦθδ; ΒΘΙΏΡΘΥ ἰδιηθῃ 80 
ἩΘΟΘΕΒΔΙΊΟ ἴῃ (α}} Ποτηΐπθ μάχη τις οὖ ἀϊβοογάϊο, ᾿ἴύω ὑδπύατα οὐἱδατ, ααἴδι ᾿ 
αὐοα τη8]6 οαρὶὺ οοπύγαγίατη οϑὺ τῷ φύσει αἵἱρετῷ; αὐδτὰ αὐἰάθηι φύσιν ᾿ 
ΠΟῚ Βραυϊίζαν 1116, βοᾷ παθϑὺ. Ηΐπο Αὐἰβύοὐθ!!β ἀοούσ δια βίαγθ, πυβαπδτα 
ἔδγθ τῃδρῚ8 Ῥϑυβρίοιθ οχρηΠοαδατα οϑὺ αὐϑὰ ἴῃ 1110 οαρὶδθ περὶ φιλέας 
τῆς πρὸς ἑαυτόν 1 4. Νἧἕ ἰρίθυγ ἴῃ Ὠἷβ γϑυθὶβ 46 Ἰδουμπᾷ οορίθαβ, 
ΠΘΥΘ ἰπἰουργθίθμαο ΒΌρΡΡΙθὰβΒ γϑεῦυσι μάχεται οοτΐο αὐποάδιι ἀδίιγο 
(σοιαῦ, τῇ ἀρετῇ “, απο αὐἰάθτα πυθβίαμεϊναση οτηπῖαπι ργοχίπιθ δηΐθ- 
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1099 412 μὲν οὖν πολλοῖς τὰ ἡδέα μάχεται διὰ τὸ μὴ φύσει τοιαῦτ᾽ 4 
εἶναι, τοῖς δὲ φιλοκάλοις ἐστὶν ἡδέα τὰ φύσει ἡδέα. τοιαῦτα 
δὲ αἱ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις, ὥστε καὶ τούτοις εἰσὶν ἡδεῖαι καὶ 

16 καϑ'᾽ αὑτάς. οὐδὲν δὴ προσδεῖται τῆς ἡδονῆς ὁ βίος αὐτῶν 
ὥσπερ περιάπτου τινός, ἀλλ᾽ ἔχει τὴν ἡδονὴν ἐν ἑαυτῷ. 

πρὸς τοῖς εἰρημένοις γὰρ οὐδ᾽ ἔστιν ἀγαϑὸς ὁ μὴ χαίρων ταῖς 
καλαῖς πράξεσιν᾽ οὔτε γὰρ δίκαιον οὐδεὶς ἂν εἴποι τὸν μὴ 
χαίροντα τῷ δικαιοπραγεῖν, οὔτ᾽ ἐλευϑέριον τὸν μὴ χαίροντα 

20 ταῖς ἐλευϑερίοις πράξεσιν᾽ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 
εἰ δ᾽ οὕτω, καϑ' αὑτὰς ἂν εἶεν αἵ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις ἡδεῖαι. 

14. δ᾽ αἴ] ΚΡΜὉ δ᾽ ἀεὶ αἵ. 11. οὐδ᾽ ἔστιν Βοκκ. οὐδ᾽ ἐστὶν. 
18. οὐδεὶς] ΚΡ οὔϑ᾽ εἷς. 

ο6α10); σϑυθ 1111π8 βοηὐθηθίθθι ΒΔ ΌΘΌΪΒ, ααδ αὐἰάθηη πππὸ ϑοοαγαΐθ ἀ6- 
βουιρίῳ πὸὰ ρούθγαῦ 6886, 81 ἰηὐθυργθίαθιβ ουΐβ: δριιἃ Βουηΐηθβ απδ168 
Βαηῦ γα]ρὸ αὐδ ᾿ρ518 βαπὺ βυδνί ᾿πδθγηδη οοποϊἑαηῦ ἀἰβοοταϊδηη. 

16. οὐδὲν δὴ προσδεῖται τῆς ἡδονῆς... ὥσπερ περιάπτου τινός: 
οὗ 1169 Ὁ 206 ἡδὺς ὁ βίος ὧν (ὃ τοῦ μακαρίου) οὐϑὲν δεῖται ἐπεισ- 
ἄκτου ἡδονῆς οὐ 1176 ἃ 29 φανείη ἂν... ἐκ τοῦ συνῳκπειῶσϑαι 
τῶν ἡδονῶν ἑκάστην τῇ ἐνεργείᾳ ἣν τελειοῖ, ἴῃ Βδο τ αἀἰβουπηῦ ἡ 
ἡδονὴ οὐ τὰ ἐκτὸς ἀγαϑά: ποταμι. θη προσδεῖται ἡ εὐδαιμονία 
(γν. νβ 81), 

11. οὐδ᾽ ἐστὶν ἀγαϑὸς (Β): Βουϊθοπᾶσπι οὐδ᾽ ἔστιν. Ουοὰᾶ Θπΐτα 
ΡΓΟΡυατα οϑὺ Βα)α8 Βθηὐθηζίδθ, ποὸὰ ἴῃ 60 οϑῦ ροβίψατη ατοα δηΐθῶ ὁ 
φελάρετος οὗ ὁ φιλόκαλος ΒΡρΙδὗαμ αδὺ (γ8 11. 18), πιπο ἀπίνθιβθ ὁ 
ἀγαϑός:; ἴτιο ἴπ {1115 αὐδ8 ϑαπὺ ἰπᾶ6 ἃ γϑὰ 7 π0]16. δύ νἱβ ἀθιπομβίγαμαϊ 
ηἰβὶ πᾶς ὁ ἐνεργῶν κατ᾽ ἀρετὴν οἱ ἰάθηη 50 φιλάρετος. ΑἸ οϑῦ, 
αὐοα πὰπο πογὰπὶ ϑοοθαϊξ. 7261 θη ροβύσϊ αὐ! ἃ Ὑῖτο ῬΟπῸ αὖ 
σαυάθεῦ; δηῦθα, βαὐϊβ παρ ραῦαν οβέθηαοσο αποᾶ οὐΐδιη ραυᾶθῦ, Ῥυοχίτηθ 
ϑοοθαϊδ βϑηὐϊθηθ 1104 Ὁ 8 σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσϑαι τῶν ἕξεων τὴν 
ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις; Ῥταθίθγαιμ!θ. 81108 ἸΟ608. Β[τηῖ- 
165, αὰὶ αἰῆπσπηΐ, οοηΐογτδβ 1206 8. 192 -- 10. 

Θυδ6 ἀθίπᾶθ 1099 ἃ 21--81 βουιρίω βαπῦ, ῬΥῸ διρυμπιθηΐο ΠαιἾπ8 
ΟΡ 85 αὐοᾶ Βαρτῶ Θχροβίψυχῃ οϑὺ βυροιᾶαιύα 6586 ἀἰχϑυῖβ. Νϑαὰθ Θηΐπη 
68 γυ]ρὶ βοηὐθηίία αὐ88 ἴῃ τῷ “]ηλιακῷ ἐπιγράμματι (γ8 26) ϑρθοξαϊατ 
ἴρβᾶχῃ εὐδαιμονίαν γοοαῦ, αὖ 6886 πίον τὰ ἐπιξητούμενα περὶ τῆς εὖδαι- 
μονίας (1098 Ὁ 22) ἀϊοὶ ροπδῖῦ. ὅῖπ ὑούατα ἀϊδρυςα ομ!β ΟΠ]! ατ δηὐθ 
ΟΟΌΪΟΒ ΒαΌθαβ, ϑϑάθια συνῶ βαηὺ οὖ πϑοθββατῖδ, ααϑη τηϑχίτηθ δύατιθ 
80 Ιοοο ἰηὐουροβιθύα. [π ππῦτῃ Θηΐτα ΘΟΠ]αηραηῦαν, αἀ86 βοραγαύω 1098 
Ὁ 29---1099 8. 1 οὐ 1099 ἃ 1--21 ἀοιαποπβίγαθεα, βαπῦ: Βα ϊβέδοθσθ Ὀθαῦὶ- 
ἰδ ῖθ ποίαγατα, απδίθτα τηοᾶο ἴρ86 ἀθβουιρβουῦ, οὐ 118 ααἱ δὰ ἀρετὴν 
86 τὸ καλὸν οὖ 1158 αυἱ δὰ τὸ ἡδὺ οτηπίο τϑίθυαῦ. Οαοα γϑιῸ ἐθυθϊαμλ 
ἀοορᾶϊῦ τὸ, ἀγαθὸν οὐ τὸ ἄριστον οοτητησπθ δῦ οὺ οὐμηῖαμη ὈΥΪΤΉΛΙΙ ; 
Ὠδ1 ΟΠΙΩΪΠΟ βἰαυϊάθηλ Αὐἱβίούθιθμῃ βθοαύιβ 518 δὰ ἴρβάιη εὐδαιμονίαν 

Ῥθγυθηϊβυὶ αὐἷω τἀνϑρώπινον ἀγα ϑ'ὸν Βοούθθδτ18. 
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4.9 ἀλλὰ μὴν καὶ ἀγαϑαί γε καὶ καλαί, καὶ μάλιστα τούτων τ099 «2: 
τς ἕκαστον, εἴπερ καλῶς κρένει περὶ αὐτῶν ὁ σπουδαῖος" κρίνει 
ὐω δ᾽ ὡς εἴπομεν. ἄριστον ἄρα καὶ κάλλιστον καὶ ἥδιστον ἡ 

εὐδαιμονία, καὶ οὐ διώρισται ταῦτα κατὰ τὸ Ζ]ηλιακὸν ἐπέ- 2 

ὙΦ ΟΡΒΆ: οὐδ ἡ Α ’ 2 ς κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον δ᾽ ὑγιαίνειν" 
«“ " , .] ξ » ι » 
ἥδιστον δὲ πέφυχ᾽ οὗ τις ἐρᾷ τὸ τυχεῖν. 

ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει ταῦτα ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις" ταύ- 

22. καὶ ἀγαϑαί γε] ΚΡ ἀγαϑαί τε. 28. δὲ πέφυχ᾽ -- τυχεῖν] 50 ΚΡ, 
οὐ. νᾶῦ. ϑὺ ΟΟΥΤ. 

29, ἀλλὰ μὴν καὶ ἀγαϑαί γε καὶ καλαὶ 80. αὖ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις: 
οὺ ποὺ αὐἰάθῃῃ ἰπ 1118 ϑέϊδτη τηῖππαβ ἀπὈϊϊαὐοηϊ ο᾽ποχίατα (γε) αἀὐδτα, 
6888 683 ἡδείας. ἜΣ 

28. εἴπερ καλῶς κρίνει περὶ αὐτῶν ὃ σπουδαῖος: ἰᾷ αποᾷ ρῬγΟΡΔΌ]6 
5886 δϑὺ απομπίϑιη υἱἷσῦ ὈομὰΒ ρουϊθαβ δῦ Βϑυθτα τϑυῖμι, ἰούαβ ἴῃ ταῖς 
κατ᾽ ἀρετὴν πράξεσιν οοοαραΐαβΒ. Θαοᾶδὶ οοπβίοὺ ααἱβ 5ὺ σπουδαῖος 
᾿ἰβῦθ ααθηι ἰη θυγόσθιηιβ οὖ αὐἱᾷ δοηβοαὺ (κρένει δ᾽ ὡς εἴπομεν“ γ8 28. 
24), πὸ δβϑὺ οὐσ ὑθβεϊχηομίαση [816 Βρθυβᾶσωθιβ. Εὖ πδθὸ αὐϊάθτῃ εθῃ- 
ἰριθίω ἀθ αὐῷ ππὰπο ἀριθαγ ποὰ ἰΐῶ οϑὺ οοιπραγαΐα αὖ ΠοΟ ἴρ80 ὑθβίϊ- 
ταοηΐῖο ἰὑοῦο εἰΐζαξαν; οὐθπίτη τὰς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας 6588 καλὰς οὖ 
καλλίστας ῬΕΙ͂ 86 οθγύαμη οϑὺ; θαβᾶθιη ἀγαϑὰς ἴτηο μάλιστα ἀγαϑὰς 6586 
οαΡΙΐΘ βοχίο ὃχ ἰρ818 σϑυβ δυϊοίαση οϑῦ; αὐοὰ σϑῦὸ παροαπὺ τὸ ἡδύ 
Ιηο0 ν8 7--21 βαϊβ δῦ ρυοθδίατη: ἀθβι ἀθυδυΐ ἴθσθ ἀπῦτη τὸ μάλιστα 
ἡδὺ βθὰ τὸ ἥδιστον (γ5 24) ἀϊχοτῖβ. Ῥγογοοαγὶὺ ἰρίθαγ Αὐἱβύοίθθβ δᾶ 
7ασϊοίθτα τοῦ σπουδαΐέου Ὡοπ οοδοίαβ πϑοθϑϑιξαῦθ ἢπ7α8 ἰοῦ. ὅθ παυᾶ 
Ἰηγιθαβ ἔουίαββθ μᾶπὸ ῥυϊτηδτη Οοοδδίοπθμι ἡϑοῦαβ ἰδῶ ργΟροβαϊῦ γϑίϊομ θ᾽ 
αὐδηάδτη ἀθτηοηβίγωμηαϊ!, απ, βαθρίαΒ ἀβασιβ ογαῦ αὖ Ἰορτ τη ἴῃ ργτδ- 
γἰββίτηῖβ αὐδοβύϊοηϊθαβ. Ῥαϊαθαῦ Θηΐτη, αὉϊ οοπύγουθυβία δ᾽ϊασδ ἀθ γΘ 8 μ 
οὐμοῖβ αἰτίου δὰ ἤπθιη ρογᾶποὶ ποὺ ροββθῦ, οθυύθατη τηοάστῃ Ὑϑὴ] 1π- 
γϑηϊθμαὶ τϑοΐαμι 6586 ἴῃ υἱστὶ Ὀοηὶ βοηθθπίϊδ; πϑτὰ δοκεῖ ἐν ἅπασι τοῖς 
τοιούτοις εἶναι τὸ φαινόμενον τῷ σπουδαίῳ (αὖ ἴῃ οχίγθιηηδ, Ππ7ὰ8 ΟΡΘΥῚΒ 
Ῥαγίθ Ἰοοο 1]υβτὶ 1176 ἃ 1ὅ 5. ργοβίθἝυι). 

24, ὡς εἴπομεν 80. καὶ ἀγαϑάς γε καὶ καλὰς εἶναι τὰς κατ᾽ ἀρε- 
τὴν πράξεις, καὶ μάλιστα τούτων ἕκαστον (γ5 22 5.); αὐἱθτι8 ἴῃ ὙΘΙΌῚΒ 
Ῥυΐπηαχῃ 1Ππᾷ καὶ ἱποϊυα!ῦ αὐδϑὶ τὸ ἡδείας ϑαβάθιη θ886, ἀπᾶθ ογϑῦϊο 
1Π16 φῥχοΐθοίῳ δγϑῦ. 

2ὅ. τὸ 4“ηλιακὸν ἐπίγραμμα (6. αὰο Ἐπιάθτητιβ ΟΡΘΥΪΒ. 81 δ θρδῃΐου 
᾿ Ἰηϊίατῃ ἔοι) ταὔον ΤΉΘορ 15 οαντηΐπα ἸΘρίτητιβ (γ5 206 ΒοΙρ ). 

21. λῷστον δ᾽ ὑγιαίνειν: ἴπ μᾶπο βθηὐθηςίθμι Ρ] ΤῈ 5 γϑυϑαβ δηξίαθο- 
τὴ Θχβίϑηϊ, νοῦ 1894 Ὁ 18 

ἀνδρὶ δ᾽ ὑγιαίνειν ἄριστόν ἐστιν, ὥς γ᾽ ἡμῖν δοκεῖ 
οὖ βοο]οη {πᾷ ἱποῖρίθπβ ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ ϑνατῷ δὰ αποᾶ 
(81 ὥρθηρϑιο ἤάθτη ΒΒ θ685) γϑυῦα Βμθέουϊοοσυση 1862 Ὁ 16 τοϑριοἰαπί, 
Τοηραπι οϑῦ Ρ] γα, ΘΟΠΒΟΥΌΘΥΘ; πθαὰθ π86 ἴῃ τ Ποιηϊππση ποβύγαθ ϑθῦδ.- 
8 7παϊοίπτη Ἰοηρθ τϑοθϑδὶῦ ἃ ροδύϊβ γ61 Ῥῃ]]οβορμῖβ ἀπυϊαυϊε ϊβ. 

29. ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις: αὐδὸ απἰάθτη απΐθ, , ψυχῆς ἐνέργειαι 
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ἰοϑϑαϑοτας δέ, ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίστην, φαμὲν εἶναι τὴν εὐδα- 49 

μονίαν. φαίνεται δ᾽ ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν προσδεο- κα 
, , ΤΑ. ἀν ᾿ δκι τ ν..3. μὲ ᾿ ν 

μένη, καϑάπερ εἴπομεν᾽ ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ ῥᾷδιον τὰ καλὰ 

πράττειν ἀχορήγητον ὄντα. πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται, 
1099 νκαϑάπερ δι᾿ ὀργάνων, διὰ φίλων καὶ πλούτου καὶ πολιτικῆς 

1. διὰ] ΚΡΉΔ ΝΡ καὶ διὰ. 

κατ᾽ ἀρετὴν “ οταπύ. Ῥυϑϑίθυθω ποὸὰ ἱππ0116 νἱἀθύαν οὐΐδηη Πΐο ἸΩΟΠΘΥΘ, 
οὐ ἤὰπο τὰς πράξεις αὐδ τηθᾶ 10 ἴῃ ΒΘΥΤΏΟΠΘ. ΠΟΒΠ Πα Όδ ἴῃ ἸΟΘΌΤΩ 
τῶν ἐνεργειῶν αὐδϑὶ Βα γορβουτπῦ (ν. δα 1098 Ὁ 338); πᾶγῃχ αὐὰπῃ οτημΐδ, 
αὐ ϑᾶμπο ἀϊοίω οταμὺ δὰ τὴν εὐδαιμονίαν (γ8 80) τοίογοπᾶδ, θϑβϑηῦ, 
γτϑυοοδῦ 86 βουϊρίου δὰ ἀΠισϑηύδιη ἴῃ γοοα]οσαιη ἀο]θοῦύα. 

80. ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίστην ν. δ 1098 ἃ 17. Αα Θδιιπᾶθη Ἰοοῦη 
ΥΘΒΡΙΟΙ ρυΐθβ ἄσπι Πἴο βου ιθαῦ ,, φαμέν“: ἀρραῦθῦ οϑηΐπὶ θᾶτη ψυχῆς 
ἐνέργειαν αἀπδ8 50 κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην ἀρετὴν (1098 ἃ 117) 
οὐ ἰρβῶχμι ἰηὔθυ τὰς ἀρίστας ἐνεργείας ἴοτο τὴν ἀρίστην. 

81. φαίνεται δ᾽ ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν προσδεομένη. 81 ἴοτ- 
τῆϑῖὰ Πα]ὰ8 Θησποϊα !ομΐβ βρθούθηητβ, δοοοιηοαδίαμι θᾶπὶ αἱσθιηιβ δά 
θϑπι βϑηξθηξίδτη αἀδ8 ῬΥΟΧΙΠῚΘ γὙ8 21--831 δηΐθοθαϊῦ; οἀγθίυῦ οπΐπι (δ᾽ 
ὅμως) π6 αυἷδ ρυξοῦ τὸ ἄριστον καὶ καλλιστον καὶ ἥδιστον αὐυδπάοααῖ- 
ἄθτα ἴῃ ἐνεργείᾳ αὐδᾶδιηι τῆς ψυχῆς Ῥθτοϊρίαῦαν ἴδ ΔὉ οτηπὶ πυτηδπδθ 
γιΐαθ γἱοϊβδι μα ἀϊηθ βοϊαΐαστη θ886. ὅ1π Ἰρβᾶτῃ υθῖὰ αὐ. ΠπΠῸ ῬΓΙΟΡΟΠΙΓΌΣ 
οὐ ἐοὐύίπβ ἀϊδραίεαθϊομϊβ ταὐομθιη τϑραύθηηαβ, ἀϊοθηᾶθμι ουὶῦ ῬΘΥΡΘΙ 8 
ΒΟΥ ρύουθτα ᾷ ἰογέϊαπι ααοὰ Ποὺ οδρὲθθ 5101 ργοροβαθσγαεῦ;. Θομρ ΓΟ θδτῖ 
Θηΐτη, σού ὧ6 Ὀϑαύϊ αῦθ ἀοούγϊπατη οὐΐδτη 118 Βα βίδοθυθ οἱ καὶ τὴν 
ἐκτὸς εὐετηρίαν συμπεριλαμβάνουσιν (1098 Ὁ 26). ἘΠ᾿ Πὶ αυἱάθτῃ αποηΐδτα 
1098 Ὁ 238 5. ᾿ἰπίου. 6ο8β οϑπῦ, απὸ8 ῬγΌυβαΒ ἃ γουϊδαῦθ Ὡθθυγᾶβθ8 οὐκ 
εὔλογον ἀϊχογαῦ, βὰ0 7016 ἅ6. ϑούτιπὶ βϑηὐθηϊα πἴο 8πὶ δάάθγθ ρούθγαὑ 
»φαίψεται ... ταϑ εν ες εἴπομεν“; ΠΘαῸΘ ΟΡὰβ δϑὺ Β8ο ἴῃ τ τθοῦτ- 
ΤΟΥΘ ἀβαὰθ εὰἂ 1096 ἃ 1 5.: τὸν δ᾽ οὕτω ((. 6. κακοπαϑοῦντα καὶ ἀτυ- 
χοῦντα τὰ μέγιστα) ξῶντα οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν. --- Ἴοοοθια προσδεῖ- 
σϑαι ταοᾶο νβ 1 Ἰορίτηυβ; βυπὺ ὧν προσδεῖταί τι Θὲ, αὐἰδαδ το8 ααἰ- 
ἄθμι οδγοῦθ πϑαυϊῦ, αὖ αὐδὸ ᾿ρβὶαβ τοὶ πῦατᾶ ποῖ βαηῦ ᾿ποῖαβα, αὖ - 
Δ απᾶθ δοοθᾶθσθ ἀθοθαπὺ (ἔκτοσθεν αὐδδὶ γ8] αὖ ,περίαπτά τινα“ 
γ8 160). Εδάθιη ἔδγσθ πούϊο 8110 Ἰοαυθμαὶ ρΌΠΟΥΘ αὐοᾶ 1ὔθιη γϑγ8 δῦ 
Αὐἰβέοίθιοαση ἀθβουϊοἰδασ, ἅπιθ τὰ ἀναγκαῖα γοοδϑαίαγ ὧν ἄνευ οὐχ 
οἷόν τε εἶναι μος γ6] Π|π1ἃ Ὧθ αὰοὸ ἀρὶδαν, ορροβίθω 1118 ποπηπηαῦϑηα 
τοῖς μορίοις 86ὰ τοῖς οἰκείοις μορίοις Ἰρβῖιβ τοῖ; οὗ. 51 νὶβ ῬΟ α ]ΘοΥση 
Ἰοοῦσα 1826 8. 18--21 “61 1828 ἃ 22 5. ὕύδαπθ Ἰοοαϊομπθ 8886 08 
Αὐἰβυοίθ!θβ αἀϑὰ8 δϑὺ, αὖ πῸῚ 5'π6 οδιδᾶ γἱτῖΒ ἀοούϊθ Ορϑῦῶθ ργϑύϊατη Ὑβαμα 
510 δἀποίαγβθ, αὐποᾶ προσδεῖσθαι ἴῃ ἘΠ άΘΠ1118. Βθιηθ] ὑδηΐατη (1244 Ὁ 8) 

ΟΟΟυ ΤΙ, 
82. ἀδύνατον ἢ οὐ ῥῴδιον τὰ καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα." 

Ταπαῦδτα 818 ροδίαθ γϑὶ δούουαμ Υἱτίαβ ὁλοοῦ ἩΪΒ] θχύθυμο. ΒΡΙὁπάουθ 
ἃ 0 Ῥοτηρᾶ βοθῃδατθ δἀ]αγοίαν, ἰὼ ἡ ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετὴν ἴδτθ 
ἨΌ]1ὰ οδὺ πἰβὶ υἱΐω Πουαϊηΐβ Ἰηϑυστιοῦδ 510 γαγ] 5 ῬΟὨΪ5, Αὐ ἀἰδογαμπὺ μδο᾽ 
ἴῃ τθ αἵ ἐνέργειαι Θατυχαᾳαθ νἱτύαϊοδ: δόξειε δ᾽ ἂν καὶ τῆς ἐκτὸς χορη- 
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49 δυνάμεως" ἐνίων δὲ τητώμενοι ῤυπαίνουσι, τὸ μακάριον, οἷον το99 ν 3 

εὐγενείας εὐτεκνίας κάλλους" οὐ πάνυ γὰρ εὐδαιμονικὸς ὁ 

τὴν ἰδέαν παναίσχης ἢ δυσγενὴς ἢ μονώτης. καὶ ἄτεκνος, 

ἔτι δ᾽ ἴσως ἧττον, εἴ τῷ πάγκακοι παῖδες εἶεν ἢ φίλοι, ἢ ὃ 

ἀγαϑοὶ ὄντες τεϑνᾶσιν. καϑάπερ͵ οὖν εἴπομεν, ἔοικε προσδεῖ- 

σϑαι καὶ τῆς τοιαύτης εὐημερίας ὅϑεν εἰς ταὐτὸ τάττουσιν 

ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳ [. ἕτεροι δὲ τὴν ἀρετήν]. 

ῷ. τητώμενοι] οοτγ. ΚΡ ἡττώμενοι. ἂς οὐ πάνυ] ΚΡ οὐδαμῶς. ὅ. 6. ἢ 
ἀγαϑοὶ] ΚΡῊΣ ἀγαϑοὶ. 8. ἕτεροι δὲ τὴν ἀρετήν] 46]. 

γίας (ἡ τοῦ νοῦ 50.) ἐπὶ μικρὸν ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον δεῖσϑαι τῆς ἠθικῆς 
1118 ἃ. 28; πθο ργοξβϑοῦο τηϊμαῖον ἰδὰϑ 5] αυΐβ οὐΐϊατα 1ὰ ΡῬθυβοιῖῦ αὐοᾷ οὐ 
ῥάδιον αθαίσει οὗ 1881 Ὁ 41 δεῖται γὰρ καὶ χορηγίας τινὸς τὸ ζῆν καλῶς, 
τούτου δὲ ἐλάττονος μὲν τοῖς ἄμεινον διακειμένοις πλείονος δὲ τοῖς χεῖρον. 
' 2. ἐνίων δὲ οἰ. Ὅυο ἀϊδοογπδηῦαν, ΑἸ πθοθββασῖθ βαθὺ δια ἴρβδτῃ 
'πρᾶξιν το] ἐνέργειαν, εἴα δα το5. αὐἰάθτη σογόπᾶθβ ποὴ Ῥουξπθηΐ, 564 
᾿πουαΐϊπατα ααἱ 115. οαγθαὺ ϑῃΐσηο5. ἀΘΒΙ 4 ΘΥ δορτϊυπαϊπθ γοχϑηῦ: “8 αυϊ τὸ 
κάλλος πο παροὺ ἰΐῶ ταυ]έθτη ᾿πρθαϊθίαν τὰ καλὰ πράττειν) ΠΙὰ ἱρὶ- 
ἐὰν δα Ὀοαθ αίθτα βρθοίαπῤ αὔδα ἰρβ ἀθῆπίνιῦ; παθο ἄπτα ροβύπϊδπξαν, 
ἐθβθϊτηοηΐο βαμὺ θ586 δὐΐδιι δάσια [ο]Ἰοιζαῦθμη, ἃ ααὸ ΠΟΙ μστὴ ὉΏΪΤΙ 86 
ῬΤΟΥΒτιΒ ΤΘΥΟΟΔΤΘ ποαυθδηῦ. Υ͂. δὰ 1101 Ὁ 26 5. 

8. τὸ κάλλος Ηἶο Ῥγὸ διρυταθηΐο βἰὺ, τὰ περὲ σῶμα ἀγαϑὰ ΠΘ ΒοΟ 
ααϊάθτη Ἰοοο οορίἑαξίοπα ῬΙθπ6 Διπουοῦ ἀυτῃ 46 σθποιθ τῶν ἐκτὸς 
ἀγαθῶν (6 81) 5010 αὐϑοδίϊο ᾿πϑυψαϊα οϑὺ. Υ. δᾶ 1098 Ὁ 12-- 30. 
Βοηΐϑ ϑαΐοια, αα88 δ οοΥραβ ὐϊπθηῦ, δια η βϑὶβ ΒΘΙΩΘ], τη ΓΘ 8 ΠΌΠΟ 
τῆς ὑγιείας ταθηἐἱ ΟΠΘ ΠῚ ΒΌ]Π]Δτα. ΠΟΥ. 

Ἧ ὅϑεν εἰς ταὐτὸ τάττουσιν ἔνιοι τὴν εὐδαιμονίαν τῇ εὐτυχίᾳ͵ 
Θυσ τὰ ἐχτὸς ἀγαϑὰ οτπηΐα τῆς τύχης 5ἰπῦ, ἀρραᾶγοῦ Ἰᾶτὰὴ οὖ ἴπθ888 
γουΐ ἃαυᾶ ἴῃ ἰδίο Τπαϊοῖο οὺ πὸ ἃΌΘ586 θυτόσθιη, Βθούθ τω 8050]- 
σἱδας ὑουίϊα, Πυ͵π5 οϑρ 8 αὐϑοβίϊο (ῶ 81 564.) τουθυ ατασθ δα ἑτέρους 
1105 αὐ ΔῸ 1ηϊ{10 (1098 Ὁ 26) υἱδτ ΘΟ ΘΙΔΟΥΒ Ὀ8ΏΓΕΤ. Θυδθ γϑιῸ 
τἀ]αποίε, Ἰοσαπθαῦ Ὁ 8 ἕτερον δὲ τὴν ἀρετήν ἱπιρογξαμθ ϑἀαϊύο, 6586 
γιαθηΐαν Ὁ 60 αὶ 1811} αἱ βρθοίαραῦ αὐδτὰ αὖ τὸ ὅϑεν αποᾶ 5θαπϊ- 
ἴὰν γβ 9 ἴῃ ῥγοχίτηβθ δηὐθοθάθηθὶ βθηὐθηθδ, μα θυθὺ απὸ πϊδθυθίαγ. 

Οδρ. 10. 11. Θυδ8 οαρίθθ 6 βυτημΐ Ὀομπὶ γ8] εὐδαιμοϑέας ᾿πγοπία 
οϑὺ ἀδβηϊῖο οοπῆντηδίε, αὐἰάθτη οϑὺ δὰ αἰβραύαξίομθ απιᾶτα ἀθίμοθρβ 1η- 
βυϊναϊξ, ᾿πηρυϊτοΐβ οαρὶδθ πόθο; 568 ἀπὰπὶ δοοθϑϑὶῦ πούτμι; ΘΟΠΟΘἀθ ματα 
οηΐτη Ὀθραξι αθθτη θϑ86 ΠῸΠ ρῬΟββ6 πἶδὶ δᾶβϑὶῦ ἡ ἐητὸς χορηγία (1099 
ἃ 351--Ὁ 8). Τίδαπθ ααστὰ ἰπἰύϊο νἱαθγθίαν ὑπ αὐιδϑὶ Θ5886 οὺ ἰοΐβ ἴῃ 
ἱρβίαβ Βοτηϊηΐβ δηΐτηο ροβιΐο, πῦπο 6ΧΣ ρᾶτὺθ βαϊΐθιη δᾶ δ]!]18 τὰ οδιβαχηῃ 
γτϑὶαα οβϑῦ αὔδθ ποῖ δϑὺ Ῥθη65 πομιΐηθιη. Ηδθο ἄπο ἰσιίαν οοτηραΐθηδ, 
αὐδδὶ ογαπῦ, 8ὶ απϑοταῦαν ἀπᾶθ δἰῦ σὑ8ὶ υὉἱ δῦ γυ6] αὐδηᾶο οαϊ αὐἰτι- 
Ῥαθπᾶδ. ΦαῖθαΒ ἴῃ τΘΌτιβ αασπη ΥΘὺ βοίασ αἰβρυύαίίο, Ῥτοΐθοϊα τηδχῖτηθ 
ὧ αὐἱθαδβάδηῃ ἀπορίαις, ἴῃ ΟΡυΐουθ οΡΙδ5. 10 ρατίθ ἴω ἴδασθ Ἰοαυϊδαν 
Αὐϊβύοξθ!θβ ἰαπαῦδιη τὰ ἐκτὸς ἴῃ Ὀοαὐ αίθ ΒῸ1}Π105 βἰπὺ ταοχιθηζῖ, Ῥοβέθϑ, 
ΥΘΙῸ ͵ᾶπῃ Ρ]Ὲ85 ᾿ἰβάθτυη ἐσ] αϊὺ ῥπΝγυ6 Ῥοξίαβ οαγϑὺ πθ ππίγουβω ἡ εὐδαιμονία 

Ατίβε. ἘπΗΐο. ΕἸ 
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Ω 1099» 9 ὅϑεν καὶ ἀπορεῖται πότερόν ἐστι μαϑητὸν ἢ ἐϑιστὸν ἢ ἄλλως 410 

νἀ ζωο ςυ. 10 πῶς ἀσκητόν, ἢ κατά τινα ϑεῖαν μοῖραν ἢ καὶ διὰ τύχην 
"τα “- π- παραγίνεται. εἰ μὲν οὖν καὶ ἄλλο τι ἐστὶ ϑεῶν δώρημα ἀν- 

ϑρώποις, εὔλογον καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ϑεόσδοτον εἶναι, καὶ 
μάλιστα τῶν ἀνθρωπίνων ὅσῳ βέλτιστον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν 

9, ἢ ἄλλως] ΚΡΉΒ Ν᾽ ἢ καὶ ἄλλως. 

ἴῃ ϑοσαπι γογιθύξομι 1 ἀούυτιἀαθαν ταὖ ογημΐηο ἀθαδίπαὺ ᾿πθυ στθβ οουΐδβ 
θΐατπθ βύβ1165 6886. 

1099 Ὁ 9 -- 1100 ὅ. Ομοαδὲ φιναογίζιγ ὠὐΐγην ϑοαϊίἐμαο Ποηυΐγῖδ 
ἐρϑίνι5 ορογᾶ φιᾶάαηι. οοηραγ θέν" αὐτὴ αὐυϊγυχένιβ Κογδιυγνᾶνο οομέϊηφαξ, ργί- 
ημν ἤος αοοηνβ ον ιν ἴγν Ταηναγιᾶ υὐγϑιέα ἐϊαην ροβίξαηι 6586 υοἴλέ, 
60 φγοζοοίο αἱυΐγναηι 67.|ι8. παὐγαην ἀογοσανγθ (--- Ὁ 18) δὲ δἐαίμογα χιοά 
δογιϑοῃζαγιθιη, 8ϊ, φιογίαην ηιοίδιι8 8. γθηι ἴίω Πμαθθγ 6: ηιοῖζιιβ θρυΐηι, ορϑἑ- 
ηνν χφιοάφιο αἰ ρογύϊαθ ουυϊααην οἸλγυζννην ργοροϑιψιυνην, 6886 ἑαηιχιέαην γθηι 
ηθηυΐγυὶ 'ἀομεσαίΐαην φιαην Κογένναθ αὐδεδγῖο ρογηνίεἑ ἐούμνηι ---- 1099 ὃ 26. 
Τοϊμαδ γγοῸ ανσινηοηῖο Ἰνγιι8. ᾿ὐδγὰὶ ἀνυδύνην 6886 τηοΉ, ροΐοβέ, τρἐγιθηι ὈΘΥΜ0.; 
ηαηὶ οὲ ἀοοίγίμα χιαρι ἀ6 εὐδαιμονίᾳ ῬγΟροϑινίηνιε8 ϑιηιηιαηι γϑὶ ἔν, ἴρ80 
ατΐηιο Ἠοηυΐγυῖβ ροτΐί, οὐ αν ροϊίοα, σιν ἐγ, ργοοθηνῖο ἐοέα ἤαθς ἀϊδριία- 

ἐϊο αἀδογίρέα 68,, τηἷΐ Ἰναδοὲ βαγούνιβ χινωηι «οὐ οὖυο8 αὐ φῬγοθιξαίοην αἀαιοαὶ 
-- 1099 Ὁ 82. Βοηλδ ἀθγΐφιια οὐ 118 οοηγ θέ χορ μόχυρο θοϑέλαηι και 

Ἠ66 ριογηην τοϊινηνν8 θθαΐνς ὑοσαγθ: θα ρογέεβ θγΐηι ἐϊίαθ μμμγιι8 ἐνεργείας, 
ραγύϊοίρο8 Ἰυὰ τέα ἑαγυδιθγη, τὐὲ 86 γθύμμ)' 6) )θγἔμιγ08 608 6886 αα υὐγέιιέθηι υἱ- 
ἑαηιηινα Ῥ»ίεμαβ ψιιαξ ροϑέινυϊαγνιι8 “-- 1100 α ὅ. 

9 βα. πότερόν ἐστι μαϑητὸν ἢ ἐϑιστὸν ἢ ἄλλως πως ἀσκητόν: 1ὰ 

αὐοα οοπβοραηὺ 11 αὶ δηϊτηδιἀν θυ θυϊηῦ αὐϑηθορθυθ Ῥθπάθαῦ ὃ ααδάδπι 
ψυχῆς ἐνεργείᾳ κατ᾽ ἀρετήν. Ἢ κατά τινὰ ϑεῖαν μοῖραν ἢ καὶ διὰ τύ- 
χην παραγίνεται: ἰᾶ αποὰ 115 νἹάΘὈϊΪΓα. ααἱ τηϑρὶβ δα ἰᾷ αὐξοπάουϊηῦ 

“απο νἱύῳ Ὀθοΐω 6586 πϑαυϊῦ 181 οσχύθυ μῖβ ῬΟμΐθ ὈΘΠ6 ταπηϊύῶ. [ὕα, Θηΐτα 
μδὸ ἄθ αὐδοβύϊομθ πὰπὸ αὐἰᾶθπι δριῦαγ, ταὖ ὑούα τϑίθχαϊζυσ δᾶ θᾶτῃ ἀ15- 
Ῥυϊεύίοπθια ααδ απίοορα!ὺ (ὅϑεν Ὁ 9). Νούαπάυτη ΠοΟ; πϑιὴ 581 οχυηΐηο 
αὐϑοτουθῦαν ὑηᾶθ οὐἱρὸ πϑΥυπιὶ ΤΘΥαη ῥοῦ ροββθὺῦ (υὖ ἔθυθ Εϊπᾶάθσητβ 
1214 8, 14 5αα. ἀϊδραΐεν), ῥγϑθύθυ θᾶθ αὐδθ 8ῖο Ῥγοροπαῃθαῦ οδαδδδ πηδῶ 
οὐχί δάάοθμπας ἔαϊδδθῦ: δὴ φύσει βἰπῦ; ργδϑύθυθα, 5] ΦΌΒΟΙ θυ γο]υϊδβοῦ 
Ἰρβῶτη τϑὰ Πθαὰθ δὐθησοτθ ὑδηύστη, π6 ἴρβὼ αὐΐᾶθηι Ορροβίθοστιμι ταθτη- 
Ῥγοσαχη ταῦ 580 ΙΟΟΟ τηϑηϑὶδδοῦ. ΝΘαὰΘ ΘΏ1ΠῚ ΤΟΥ 886 ΘΟΥ ΠῚ, ΟἸΠΏΘΙΩ 
ψυχῆς ἐνέργειαν κατ᾽ ἀρετὴν γ6] μαϑητὸν γ6] ἀσκητὸν 6886; οὖ Αγϊδίο- 
6115. 1ρ51π8 βθῃηύθηψι, 60 ἴουύ, οὐϊδυη δὰ νἰσψαύθυα δ] απο παύατϑθ ἀομυ πὶ 
ΠΘΟΘΒΒΘ ΠῚ] 6886, αποα αὖ οαϑὺ, δῆλον ὡς οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχει, ἀλλὰ 
διά τινὰς ϑείας αἰτίας τοῖς ὡς ἀληϑῶς εὐτυχέσιν ὑπάρχει" (19 
Ῥ 21 5... - υοᾶ [ἴῃ ῬΙΟΥΘ ΤηΘΠΔ 10 τὸ μαϑητὸν. ορροπῖψαν τῷ ἀσκητῷ, 
αυοάψαθ Βοο ἀἰβουϊτηθη γ88. 1 οὐ 19 (μάϑησις ἢ ἄσκησις, μάϑησις καὶ 
ἐπιμέλεια) πὸπ πορ]ριθαν, τϑοῦθ γϑίοσαβ δὰ ἀμρὶθχ υἱγϑα ϊβ ρθπυβ αὖ 
Ῥιδθίου τὴν ἠϑικὴν ἀρετὴν οορί οῦαν οἰΐδτα ἡ διανοητική. ΗοΟ Θηΐτη 
τα ]ῦο 51 π}1}1π8 νου, απδπλ γϑβρθούσῃ ἢ. 1. μϑθιδαση θ888 οΡ'μἱοη18 50- 
οτϑύίοαθ, οτπθαι γίγυαίθτα διδακτὴν ζαοϊοη δ. 

18. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως ἄλλης ἂν εἴη σκέψεως οἰκειότερον: ᾿δθο - 
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Διο ἴσως ἄλλης ἂν εἴη σκέψεως οἰκειότερον, φαίνεται δὲ κἂν εἶ τοθθυ τὰ 
μὴ ϑεόπεμπτός ἐστιν ἀλλὰ δι᾿ ἀρετὴν καί τινα μάϑησιν ἢ τιὖ 
ἄσκησιν παραγίνεται, τῶν ϑειοτάτων εἶναι᾽ τὸ γὰρ τῆς ἀφε- 
τῆς ἄϑλον καὶ τέλος ἄριστον εἶναι φαίνεται καὶ ϑεῖόν τι καὶ 
μακάριον. δἴη δ᾽ ἂν καὶ πολύκοινον᾽ δυνατὸν γὰρ ὑπάρξαι 
πᾶσι τοῖς μὴ πεπηρωμένοις πρὸς ἀρετὴν διά τινος μαϑήσεως 
καὶ ἐπιμελείας. εἰ δ᾽ ἐστὶν οὕτω βέλτιον ἢ διὰ τύχην εὐδαι- 20 
μονεῖν, εὔλογον ἔχειν οὕτως, εἴπερ τὰ κατὰ φύσιν, ὡς οἷόν 
τε κάλλιστα ἔχειν, οὕτω πέφυκεν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ 
τέχνην καὶ πᾶσαν αἰτίαν, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἀρίστην. 
τὸ δὲ μέγιστον καὶ κάλλιστον ἐπιτρέψαι τύχῃ λίαν πλημ- 

20. ἢ διὰ] ΚΡΜΡ ἢ τὸ διὰ. 21. οἷόν τε] ΚΡ οἴονται. 22. ροβϑῦ πέφυκεν 
ΒΘΚΚ. φραποΐυμῃ. 

τηδρβ βαπὺ ἀθο]πδηδ5 ααδτα ΡΟ] Π]οοηὐ8. ὉῚ ϑηΐτη δὰ ἀ61 ἀθουυτηατιθ 
γ61 παύστδτη γ6] γσοϊπηθαξθίη ρουνθηθαμῃ οϑῦ, Αὐϊβυούθι θη οοηϑέαὺ Ρ]θυυχη- 
αὰθ ἐπέχειν. 

19. τοῖς μὴ πεπηρωμένοις πρὸς ἀρετήν: ἴῃ Ὠΐβ Ἰαδοῦ Θὰ απδτα τηοᾶο 
αι Ὁ 9 5αᾳ. 5ἰριῖῆοογίτητιβ βουϊρύουβ βθηὐθηύα. Πεπήρωται Θηΐπι, αὐοᾶ 
τηϑηοατη 566 τητιἐϊ]αξατη δῦ, Ὀ]θυτηαθθ ααῦὺ ΔΙΊΘπα τὶ δαὺ (1 αὐοα 
Β8606 οὐοαυτῖθ) ᾿ρβίαβ παύατοθ ἀθέθοςα αἀποάδηῃ: βαπῦ πεπηρωμένα ἐν τῇ 
γενέσει (128 Ὁ 10), γ6] ἐκ γενετῆς (681 Ὁ 22; 146 Ὁ 21; οὗ 1886 Ὁ 20 
6 ΦὈ]1οἱθπαῖθ ᾿πίαηθθυβ ἔστω νόμος μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν); 5Βαπὺ 
Θθηθτδ αυδοάδτα ΘΠ τη ΘΙ ατα πεπηρωμένα 86 ἀνάπηρα ἰοία (688 ἃ 2; 
114 Ὁ 10); ἴτηο τὰ ϑήλεα ΟἸΩΠΪδ, 51 ΘΟΙΩΡΟΠδΗὐΠΣ σατῃ ΤαΘ ΤΊ θτι8 πεπήρω- 
ται (891 Ὁ 38, ἀπᾶθ νἱᾶθβ υδῖη ῬΓΌΡΘ δϑοοράδῦ τὸ πεπηρωμένον δα τὸ 
ἀτελές). ῬτοῦΔ 116 ἰσίδαν τὸ μὴ πεπηρῶσϑαι πρὸς ἀρετὴν ἴογΐαπδο 46- 
Ῥδυ δαῦὺ πϑέπσαθ ἀθῖγο ἄομο. - 

20. εἰ δ᾽ ἐστὶν οὕτω βέλτιον ἢ διὰ τύχην εὐδαιμονεῖν: Ἰᾶτὴ Θηΐτη 
γηΐβϑο, δῦ οπληῖθ οοριίαῦο ἀ6 ἀθοστὴ Ὀθηθῆοῖο. Νρο ἀθθβϑβοὺ ουβιΐϑη 
ΠΘΟΘΕΒΩΙΟ τὸ πολύκοινον (γ5 18), 51 τὸβ δ ἄθυτῃ τϑίθυθπᾶθ 6588 νἱᾶθ- 
τίσ; απο γρῖῸ ἔοτξαμδθ δἰ αϊθαν βρυϑύδ οὐαὶ Ἰθσθ πθ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ αὐἰάθιηι ροὐοβὺ δοοϊᾶθυθ. 

21-- 98, εἴπερ τὰ κατὰ φύσιν... ... κατὰ τὴν ἀρίστην. Μα]6 δδο 
αἰδυϊηχιῦ ΒΟΚΚουαβ, ραποῖο γ8 22 δηΐθ ὁμοίως δὲ καὶ ροβι!ίο. Εὐθηΐμη 
ρραγϑὲ ἀἰβέϊησιι τούτη σόποτῶ τὰ χατὰ φύσιν, τὰ κατὰ τέχνην, τὰ 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν, τὸ Ἰἰοοῦ ἀυθίξζατα ααἷῃ ππΐνθυβαθ υἱύαδθ Βυτηϑηδθ 
Ἰπϑυϊαϊίιο, 81 ἰδα αἰβοθυπδτησβ, ὑθυύϊο Βουτπὶ σθηθυθτι Θαβουθθπδ, 510. 
πο οὐὐ δἀδίάϊθβοῦ καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἀρίστην, τ]81 ἀϊούαττιβ οταῦ 
ἰρβῶτη 1Π|ᾶτὰ αἰτέαν αἀαδ ἴπ Ἠυτηδηΐβ ΤΟ Όπ5. ΟὈΒουυθῦθι τη] 1ΟΥ̓Θ ΠῚ 6556 
αὔδτα τϑυττὰ πϑὐπγωϊπτη ἀγξϊθτηνθ οδυβαβῦ Θπδθ ἰριθαν ἃ σοθθ εἴπερ 
Ἰποῖρῦ ἀθηηοπδίγαϊο δὰ ϑασμπι ἤποιη στα ἀθπηατη Ῥϑυγθηϊδ, ροβύαπδτηῃ 
ΤΩΘΙΩΌγΟ ὁμοίως δὲ καὶ ποη ὑταδποίω οϑὺ δᾶ βἰ πη  Πἶῶ αὐϑθάδιῃ, 588 Ρ60ὺ- 
ποίῳ δὰ 1ἃ 46 αὰο ἀροὈαΐζαν. 
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109950 μδλὲς ἂν εἴη. συμφανὲς δ᾽ ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ λόγου τὸ ξητού- 

80; 

' τοῦ ποιούς τινας καὶ ἀγαϑοὺς τοὺς πολίτας ποιῆσαι καὶ πρακτι- 
» -» 3 -» 

'κοὺς τῶν καλῶν. εἰχότως οὖν οὔτε βοῦν οὔτε ἵππον οὔτε ἄλλο 

μενον" εἴρηται γὰρ ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετὴν ποιά τις. 
τῶν δὲ λοιπῶν ἀγαϑῶν τὰ μὲν ὑπά τάρχειν ὁ ἀναγκαῖον, τὰ δὲ 
συνεργὰ καὶ χρήσιμα πέφυκεν. ὀργανικῶς, ὁμολογούμενα 
δὲ ταῦτ᾽ ἂν εἴη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ" τὸ γὰρ τῆς πολιτικῆς 
τέλος ἄριστον ἐτίϑεμεν, αὕτη δὲ πλείστην ἐπιμέλειαν ποιεῖται 

96. δ᾽ ἐστὶ] ΚΡ δ᾽ ἔτι. 80. αὔτη] ΚΡ αὐτή. 

Ωὅ. ἐκ τοῦ λόγου: ΘΧ θὰ, ἀπϑῖα ΠῸ5 Ῥουθοϊτηυβ εὐδαιμονίας ἀθΠηϊ- 
ὑϊοηθ. 

20. ράεμς γὰρ 80. 1098 ἃ 16: ατοὸ απἰᾶθπι Ἰοοο αποά ἴαπι αἀάίθαυν 
ποιά τιρ΄ ὭθαὰΘ ᾿ἰβάθυῃ Ὑϑυὶβ πθὸ Ἰοπρίογο οἰσοαϊθα Ὑϑυθου τ ΘΧΡΙΘΒ- 
βαπι Ἰορθθαύαν. ϑ5.6ἃ ἀπῦπῃ δοοθάθθαξς 10. 18 ἔτι ἐν βίῳ τελείῳ, ἀτὰθ 
6]1οἷὰβ αὐδδὶ αποᾶ γοχ, ποιά τις“ β'πθ ἀσθίο να]ῦ, τελείαν δὉ ΟΥ̓ΠΪ 
Ῥᾶγίβθ ἄθρθσθ θβ8θ ψυχῆς 1ΠἸᾶτὰ ἐνέργειαν. ἹΠΗΠοινίηδ ἴῃ εἶθ. ὑδηατιδηη 
ἴῃ ΘΧΘΙΊΡΙ]Ο Ῥθιβρίοιο ποὺ αἴβοαβ, Αὐϊβύούθιθμηη οὐΐϊδτη ἴῃ 115 απ8 411|- 
δομῦου οἰρογανιῦ, πὸ ᾿ὑῶ πια]θατη ἄδγθ βίπρα β αὐἰθαβαθθ σοοὶθαβ. 
ϑαμηῦ αποχγιπᾶδηι υρσττηθηΐα, ΟΥἸΟοῶ, ἴῃ ααἱρθὰβ ΠΟ ἐθηυΐθθθ ΠῸΠ ἴη- 
αὐ116 οὐ. 

ΩΥ. 28. τὰ μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ... ὀργανικῶς. Ῥαδοὺ 
μ860. αἱ ὶ βθηὐθη δ, αὰ88 ἃ 81 --- Ὁ 7 1ῃ τηθαϊστη ρῥγοϊαΐα θοῦ. ΕΠ θγαὺ 
1Π10Ὸ αὐαοαπθ ἀἰνίβιο αὐδοάδμη, ποῖ δ]ΐίθπ 80 ποὺ τὸ μὲν... τὰ δὲ; 
πϑ αὐδ 1110 ἔνια δὲ (Ὁ 2, δᾶ α. 1. νἱἅ6) βοργδσαθαπύαν, δϑιᾶθιι ἔθυθ 
βαηῦ ααδ δἴο βοΐ βαθύ ἀναγκαῖα. Οΐτδαιθ γοῦο γ6] ππΐγθυϑο τὰ 
λοιπὰ ἀγαϑὰ ἴογίαπδο αὐἱᾶάθηη ταῦϊῦο τηϑρὶβ ἀθθηῦαν αὐδιὰ μαϑήσει οὐ 
ἀσκήσει, 564 5ἱ ἀναγκαῖα ὑαπέίατα βαπὺ αἴαπθ χρήσιμα οὐ συνεργὰ, ΠοΟ 
1080 781 βαὐ]8. 5101 Αὐἱβύούθὶθϑ ᾿πάϊοδϑθθ υἱβὰβ οϑὺ, αἱρηϊθωῦθ οὐ ροημάθυθ 
ἂν ἴδω νἱποὶ ἃ} 11ὼ ἐνεργεέψ, ἴπ αὐτῶ ἰρβῶ τθ8 ροβὶύα, δῦ, αὖ Ἰἰοθαὺ Ὀγθ- 
γιῦου Ἰοαπθηῦὶ δα 1Π]|δτὰ δ᾽αβαθθ ἔομύθιη βοῶ βρϑοίαγθ, ἢᾶθο Θουτπι 116 
οδθαγη ΠαπῸ Ὀγϑθύθυϊσθ δ᾽] θηΐϊο. 

29, τοῖς ἐν ἀρχῇ 1. 6. 115 αὰδ ἴῃ ῥρυοοθιηῖο ἀϊούα βαθύ. ΙΌΪ ϑῃηΐτη 
ἀουηοπβύγαθιμι ϑϑῦ, ΒΌτ τη ὈΟΠτΠ 6586 ἸῺ αὐοᾶ τῆς πολιτικῆς τέλος 
οδῦ; ΒΌΙΩΤΗΤΣ Υ61Ὸ Ὀομῦτη ἣ εὐδαιμονία. Θυοᾶδὶ δγτ8 ρο ὐϊοο, βυασσα 
βηθια ἴα, Ῥουβθαυϊθαν αὖ οἶγθ8 τηδχίτηθ υϑ]ῦ ῬΥΌΡΟΒ ἴδοουθ (ἃ αποᾷ 5106 
ἄσρῖο Πἰ γ9] ἀσκήσει γ61] μαϑήσει), 5ίαῦ ρῬγοΐθοῦο ἃ ραυθϊοτιβ δουυτα ααὶ 
τὴν εὐδαιμονίαν ἀϊουπὺ 6556 ἀσκητὸν ἢ μαϑητόν. 6. Ἐ. Ὁ. ϑ8ῖπ αὐδ6- 
τὰϑ ατὸ 16 ἡ πολιτικὴ τπΐγθιβο ἀϊοαίαν πλείστην ἐπιμέλειαν ἴδοθυθ 
Βδύάτη τϑυατη, τοϑροπᾶάθπαπμι ρούαθ86. 1η 0811 βθη θα δ, βουιρύογθι οταϊῦ- 
ἴθυθ ϑᾶϑ Υϑὶρ ]1οα 6 ἔουτηδβ, αὐᾶθ 5101 αὐ] 81) ΒΘΙΏΡΟΣ παρξαβάσεις 6886 
γἱἀογθηύαν, νϑὶαῦ ὑγγθμηϊάθτα. [ὴ6 οθύθυϊβ υϑῦὸ Ασϊβύοίθ οοπβίαυθ,, τὸ 
μὲν βούλημα παντὸς νομοϑέτου τοῦτ᾽ ἐστὶν 80. ἐθϑίξοντα ποιεῖν ἀγα- 
δοὺς τοὺς πολίτας“ (1108 Ὁ 4). 

82 βαα. ῬΌΪΠΟ 1Προυῖτιθ πᾶθς ἀάϊδα, αὖ ἀπθὶδθθ δῃ τηδρτᾶ 1π 118 
1πδ1ὺ ἀθιπομηβίγαηα! νῖβ. Αὖ 51 Ὀθοβύϊαβ, ᾿ἰηξαηῦθβ πο] ατηαβ ὈΘαῦοβ αἴ οΘΥΘ, 
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ὅ, » ὅ 2 3 Α ψιλὰ ᾿ 
 ιυ τῶν ξώων οὐδὲν εὔδαιμον λέγομεν᾽ οὐδὲν γὰρ αὐτῶν οἷόν τὲ τοθ9υ 88 

» , ᾿Ὶ ͵ Ἁ Α ’ὔ 

κοινωνῆσαι τοιαύτης ἐνεργείας. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν 1100« 

οὐδὲ παῖς εὐδαίμων ἐστίν" οὔπω γὰρ πρακτικὸς τῶν τοιούτων 
διὰ τὴν ἡλικίαν. οἵ δὲ λεγόμενοι διὰ τὴν ἐλπίδα μακαρί- 
ξονται. δεῖ γάρ, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ ἀρετῆς τελείας καὶ 
βίου τελείου. πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γένονται καὶ παντοῖαι 

Ῥγοθαξαν οοσέθ Βοο: βρϑοῦδυθ 608 ααἱ ἴδω 7πἀ!οθηῦ ἴῃ εὐδαιμονέᾳ ἴῃ ΘαΤΩ. 
Ῥούϊιβ ραγίθῃιμ, αὑ8 ἴῃ δηΐη0 ΠθϊηᾶΔΠῸ δϑὺ (τι π8 Θηΐτη 1118, Θχρουύϊα 
βιαηθ), ααδτι ἱπ οχύθυπ Ὀοηῶ, αα88 ἔἕοτύθ ροβϑιπῦ ἀπδαῦδαπθ τθασπᾶβτγθ; 
γ61] αβϑϑηξίτθ θοβάθιῃ οἱ ορίπἰομὶ, βθουπάστῃ αὐδτὴ ἀσκητὸν ἢ μαϑητὸν 
ἡ εὐδαιμονία: αἀὐδ8 δηΐτη οὐχ οἷόν τε κοινωνῆσαι τοιαύτης ἐνεργείας 
(γ5 88 5.), ἴῃ 115. ᾿πϑυϊαξίουβ γ 8] ἀἸβοὶ ] πδ6 πα]}]τπι8 Ἰοσαβ; ΘΟ αῚ ἸρΡΊῸΥ 
Ὁ εὐδαιμονίᾳ αὐἴω αἰΐθπῶ, ἰθὺ ἃ μαϑήσει οὖ ἀσκήσει. --- Οθἴθγτιπι 51 
ὑοΐδτη απδθ Ῥγδθοθβϑὶῦ αἰϊθραθαθοπθυα ταθηΐθ δι ρ]θούαυ!β, ΠΟΘ] θη 
Θυ]βάδη δοοιβθ5 θῶ ᾿ρϑῶ σϑυρῶ πηᾶθ ῖο Ῥτοβ οἰβοῖξαν εἰκότως οὖν. 
λέγομεν“. Ουἱϊᾷ οπη Νόμμ8 αὐστὴ ἰηνθβύρατγθῦ ἴῃ ΟΡΘΥΘ γϑοῖδήν 
ΒΌΠΙ Π τη ὈΟμστ 56π εὐδαιμονίαν, θῶ αἰθραςαραὺ οδρ. θ, αὖ Ῥυϊτητιμι 58- 
δυδρεγοῦ απ ἴῃ υἱνὰ Βυτηδηᾶ ὀοτητηπηΐα δαπῦ καὶ ἵππῳ καὶ βοὶ καὶ 
παντὶ ξῴῳ (1098 ἃ 2. 8), δαἀτηϊ ὑετοῦ 14 ἰαπύαπι αποᾶ ΒοΙαΐπ15. ρυΟΡυΪΌτα 
οβϑβοὺῦϑ ὥπδιὴ ἰριαν ἰδυᾶἃ νἱὼ ᾿ηνθηῖ εὐδαιμονίαν, Θδτα τϑρθυΐαμι ΠΟΙ 
ΔααΙοΘμαδηη 6886 ᾿ἰβάθυη δηϊτ δ! Ότι5,,, εἰκὸς “ βο]ύθηι. 

4. ὅ. δεῖ γὰρ, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ ἀρετῆς τελεέας καὶ βέου τελείου 
Υ. 1098 8 16---18 (υὖὐ 1099} 26). Αὐ ἀρετὴ τελεία πραὰθ 1116 ογαὺ 
(βαιά οηΐτη νοοθ ἰδηύΐατη τελεία ἀρετὴ ἀΐνοιβα ἃ νἱἰγθαίθ απδθ ἰπύθυ 
ῬΙαγοβ ἀρέστη οϑὺ καὶ τελειοτάτη 1098 ἃ 117) οὐ οἸπηΐπο ἴσο Ῥυϊσυστη 16- 
σἰθαν. Θυδιηαθδη αποᾷ νοὸχ ἰϑύω ρυορυίστη παρθῦ, ῥτὸ Πα]ὰ8 αὐἱάθηῃ 
Ἰοοῖ πούατα ρούθγαῦ πϑρ]ρὶ. Οοριαῦϊο θηΐτη βου θθηὐίβ, 1ᾷ αποα βϑαπθη 
Ῥγοθαμπῦ, Ἰδπι 86. ἃ τσίγθαίθ δσβαὰθ τελδβιότητι οοπυθτοϊ δα αἰύθστιτι 
αποα ϑα]αηριίαγ: βίον τέλειον. 

ὅ. πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γένονται καὶ παντοῖαι τύχαι οὐ. Μομῖδδύστη 
οϑὺ αἰδβραϊωύϊομθηι πᾶπὸ ἴῃ 60 6856 αὖ τϑραύθῦασ απϑηθαχα ἴπ μῖ8. ΥὙΘΌῸ8 
ὑθαθηπτη δἰ τοῖς ἐκτός: απὸ αὐἰάθηη ἴῃ τὸ ἱπᾶθ 8Ὸ πὸ Ῥθυ]040 ρθὺ- 
Θθαν ἀβαὰθ δα 1101 9. ΑὉ αἰΐοσω ἰρίξαν ρατίθ αὐϑοβύϊομῖβ 1099 Ὁ 
9--Τἰ ργοροβιίαθ ἐγωπβιύαβ ἔβοῦπϑ δῦ δα αἰδθγϑτη; Ῥοβύα δι θηΐμη Πποιιδ- 
απθ ἴω τ085 σϑβία ϑϑὺ αὖ ἀθιηομπβίγαγοῦυν, ἀσκήσει τυνὶ οὐ μαϑήσει ἄδη- 
ἄδτη Θ880 Ὀθαθι αξθιη, δπὶ γϑυθῖβ αὐἰᾷοτι 11115 πρρ᾽θουϊβ, δὖ στ ποῃ 
Οχηΐδδδ, ἱπα αν Υ αὐἱᾶ ὨΙΗ]]Ομπιβ οοποθάθπατιμι δἰ τῇ τύχῃ ἴῃ αἀπδιη 
᾿ἀπηροηύίω ὃ. υἱγξαβ Ποτιΐπθτη ἢ] ἔθυθ μοββαπῦ. Απίτηθανοθυθθβ γΘ ΤῸ, 
ἑαούπτη. 6586. ἐγαηβίθαση ἰδύστα Ια θηῦθυ αὖ ᾿ξω ἀΐοατη: Οὐτατηθηλουδθθηθαν 
ΥΒ 1 Ῥαθυῖ υὖ δοχρουίθα εὐδαιμονίας: 868 οὐθδῶ οταὺ αὐοὰ ποῃ ϑαπῦ 
πρακτικοί (γ5 2); αὐδρτορίθι 8] [ἰᾶάθπι δ᾽αθο ατθ διὰ τὴν ἐλπίδα 
γ8 8 αἰϊοθθδηΐαν μακαρέξεσϑαι, ὨΘΟΘββασΟ οοριζαθαθ ἀθ θῶ 8086, αὑ8 
ΒΡΘΙΆΙΤΩῸΒ ἴοτο αὖ 6 Ῥαθυῖβ ὙἰΣῚ βἰγοπαὶ τἀοϊοβοθηῦ. Ῥγοοθαθθαίαι ᾿η46 
ΥΒ 4 ῬΘῚ ρϑυθουϊαγη γὰρ, Βαβοῖριῦ πᾶπο βϑηὐθηὐ δι 1 ἱποθρύδηι 1 1 
γὰρ νβϑὅ. Εὖ 6066: ὅδτα 708 αὰδθ ορροβίΐω οβϑὺ ὑγϑούδξαν, ἔοτύαπαθ γ]Ο18- 
βἰδυάίπθβ αὐἱθαβ οἵ πρακτικοὶ δθαὰθ βα]θοίἑ βαμὺ αἰᾷαθ οἵ οὐ πρα- 
κτιυκοί, 
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ποῦα τύχαι κατὰ τὸν βίον, καὶ ἐνδέχεται τὸν μάλιστ᾽ εὐθηνοῦντα 41 
μεγάλαις συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπὶ γήρως, καϑάπερ ἐν τοῖς 

ἡρωικοῖς περὶ Πριάμου μυϑεύεται" τὸν δὲ τοιαύταις χρησά- 
μδνον τύχαις καὶ τελευτήσαντα ἀϑλίως οὐδεὶς εὐδαιμονίζει. 

10. πότερον οὖν οὐδ᾽ ἄλλον οὐδένα ἀνθρώπων εὐδαιμονιστέον ἕως τι 
(ὰν κα γ᾽) 4 . ἂν ξῇ, κατὰ Σόλωνα δὲ χρεὼν τέλος ὁρᾶν; εἰ δὲ δὴ καὶ 
᾿βι99 πέλειος ΒΕΤΗ Ἷ Φ τὺ ὶ ἃ 3 , ΕΣ ν 2 

ἔῦξον οὐτῶς, ἀρὰ γὲ8 καὶ ἔστιν εὐδαίμων τότε ἐπειδὰν ἀπο- 

6. εὐθϑηνοῦντα] ΚΡ εὐσϑενοῦντα. 9, ἡρωικοῖς] ΚΡΡ τρωϊκοῖς. 

Φυδϑοδύϊο γοῖῸὸ αὐ88 1 ᾿ηϑυϊιϊω οϑῦ: αὐδηίαση οι νἱΐατα Ὀθαύδηῃ 
γαϊθαπὺ ἕουύθαημδθ ἄοπδ γ6] Ῥθοπῶ ταδίδαπθ οχίθσμδ, ἰΐω ἀἰβροηϊαν αὖ ἄπδθ 
ἀπορίαι βοϊνγαμθαν (γ. γ8 21 ἀπορίαν δὲ καὶ ταῦτα παρέχει οὐ γ8 81 
ἐπὶ τὸ πρότερον ἀπορηϑέν): ῥτῖον, αὐἱὰ βὐαὐπαθπάστ 80 ἀθ βο]οηβ νοῦ 
“. ἈΘΙΏΔηΘτη. Ὀθαύαμη 6886 γοοδπάστῃ αποδᾷ νἱνγαῦ“; αἰύθγω, τα ρ51 46- 
ἔα ποῦ οδ]αγηϊξζωῖΐθ ααῶ 5ὰ1 ΟὈγαδηύα ἴα αὐῆοὶ ἀϊοθμαϊ βἰηὺ αὖ ἀρδιπαμῦ 
Ὀραξογαση ἴῃ ΠΌΙΏΘΙῸ 6886. Ῥτοροπαηδαν αἵ ἀπορίαν, Θχρ]οαῦαν ααο 
βρθούθῃῦ 1100 ἃ 10 ---17---80. οι ν᾽ ῬΥΙ͂ΟΥ 1100 ἃ 81 --- 1101 ὦ 21; 
ΒΟΙγΙδαν αἰέογω 1101 ἃ 21 --- Ὁ 9. Οτληΐπο ἰούατα ποὺ οαραῦ πο ΒΟ] πτη 
Ῥθηθ ἀϊβροβιθαιη βθᾷ οὐΐδια ἴδω ρουύγωοίωϊαχμα οδῦ, αὖ ουγῶτα αὐδηᾶδη) 
5000 ΤαΒ] ΟΥ̓́Θ ΠῚ ῬΘΓΟΙΡΘΥΘ ΠΟΪΒ νἱάθατασσ. ἈΊΧΘΥΪΒ ΒΟΥ ρου ΘΠ ὉΠΙΥΘΥ-- 
βϑτη Πᾶπο απδθβίϊομθια 46 1158 τοῦυβ ὧν προσδεῖται ἡ εὐδαιμονία Ἀ. 1. 
ῬΙΘηδμ γο]αῖθβθ ΔΌΒΟΙγουΘ αὖ ροββοὺῦ ἀθίποθρβ ὑοθαση 860 ἈΡΡΙΠοᾶχΘ οὰ 
αἰ ὕθυ τι" ἴα, ἴῃ αὰο ἴρβῶ ἡ εὐδαιμονία ροδίύα οδεὺ: τὰς ψυχῆς ἐνεργείας 
ἄϊοο κατ΄ ἀρετήν. 

ὅ---80. (θεν τυ67Ὸ οοηϑἐοέ ϑϑαΐυην η6 οιθῆν χιυάθην υοσαγὶ }0886 ιν 
7ογίο ηιαβογόηιν υἱέας ραγίοηυ γοϊοίζογ ἀοσονῖ βδἰχιάφην δι βγιθην αϑυὶ ηυΐ- 
867118 οΟρργτηναΐξιυ", φιναθγογυη, αρροη ϑοίοη γοοίο γιυαἰοωυογῖξ γιοηυϊγηθην 
απο βηιθηι ϑϑωΐζιν 6586 ταΐνι8. (να ἔη γὸ ἤοο χιυΐάθην οογένηι, ἐρϑιυθη 50- 
Ἰογιθην ἤοΉν αΐοογο ροβδὲ βηιθην υἱέας ϑϑαΐοβ 6886 ἀδξιυγοίοβ, 86α ΘΟ] γ6 608 
χυυὶ ἐθηλογ αἰτῳιοην υοἰγυξ ϑοαΐινην ὑοοαγο ργϑιδῳιαην α6 διυργθηνα θωθηνυν8 
δύ 65 οηυγὶ αἰδογίηυΐηα γογιηι (--- 1100 ἃ 171). Α4{ υοὐοηάννην η,6 σοηργ0- 
δαϊᾶ παο )υιαϊοαγναλ γαΐίοτια ποηὶ οἱαθαΐν ϑιῇσονο ἰδέα οανίοῖα. Εἰξογΐηι 
ιοηίαην ὦ Πιοηυϊγυῖὶβ ἄνθη υἷυϊέ δογίθην θὰ φμοχῶθ ρογύέϊηορδ ψιαθ Ἰΐθογὶ 
67.ι8 οὐ γγορίηφιν υδῖ ασιξ τοὶ ρογροίίινγηγιγ, 8δῖυθ μοία 8ιυνέ ἱρϑὲ 806 
Ἰφηαγιδ 686: ἨΟΉΉ6 οἴΐαηι ἀοξινοίο ἐδίο ηιοᾶο δὲ ϑοηθα αοοϊάθγ6 οὐ ηιαϊα 
οοηοοάοηνιβ (ιαογλξιν ἐρίψαν, τὐὐγύην οὐ ἤαηο υἱοϊδδίξιναγιθην γογιθηι 
αϊοίυνὶ βύρυνιβ δ ὀυύην χιυνάθην ἐμέο δοαΐνη, υοοαγὶ γ}0886 ηιυὶ δβινῶ υἱξῶ θθη6 
ἀοζιωνοίυιδ βιιογλέ, ατν μμδηϊοοίο ἤοο υὐγιουῖο χιο Πιοηυΐγν68. Ουην ϑ8ιυυὶ8 ροϑβίο718- 
αιι6 ΘΟ γι θΉ μ᾽ Τημριοὐαὐ 8 ΟΠ ΘΉ, ϑιυδῖγ υθἴληννιδ --- 1100 α 80. 

11. κατὰ Σόλωνα χρεὼν τέλος δρᾶν (γ582 εἰ δὴ τὸ τέλος ὁρᾶν 
δεῖ): 510 ἴϑγθ ἴῃ οΥϑ 101} βαᾷ βοίοῃ Ἡδγοαούθαβ (1, 832), σκοπέειν δὲ 
χρὴ παντὸς χρήματος τὴν τελευτὴν κῇ ἀποβήσεται“; ααἱ αὐἴάθια (ἃ 
αὐοᾷ Αὐἱβύοῦθ!θβ πῦπὸ ποῸπ οατδθ) Ρ81 οχίθαι ρ]υ8 ἀδιθ νἱαθῦαν αὐδτῃ 
οΘὔουῚΒ ΤΟ ΌτιΒ ΒΙὨΡΠ15, διἀατοῦτΒ ὨΘΙΏΡΘ 111 βοαὐθηύδθ αὐδθ Ἰορῖδαν Θἰΐδπα 
18θὅ ἃ 86 (μείξω ἀγαϑὰ) τὰ ἐν τῷ τέλει τοῦ βίου" τέλη γὰρ μᾶλλον τὰ 
πρὸς τῷ τέλει. Νοδίγατη ἴῃ βθῃὐθπἐϊατη βο]οπθ ὑθϑύο αἰϊθαν δείαπι Ἐπ46- 
τὰ 1219 ὅ; τϑουνγῖῦ δᾷ ϑαπάθηῃ ΝΙοοιηδομθούθαμι 110. Καὶ (1179 9 --18). 
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ἰγουσιν ἡμῖν ἐνέργειάν τινα τὴν εὐδαιμονίαν; εἰ δὲ μὴ λέγο- 

μὲν τὸν τεϑνεῶτα εὐδαίμονα, μηδὲ Σόλων τοῦτο βούλεται, 
3 ,. ἊΝ “- Ἅ 3 - ᾿ὕ » 

ἀλλ᾽ ὁτι τηνικαῦτα ἂν τις ἀσφαλῶς μακαρίσειεν ἀνϑρῶπον 

ὡς ἐχτὸς ἤδη τῶν κακῶν ὄντα καὶ δυστυχημάτων, ἔχει 
μὲν καὶ τοῦτο ἀμφισβήτησίν τινα δοκεῖ γὰρ εἶναί τι τῷ 
τεϑνεῶτι καὶ κακὸν καὶ ἀγαϑόν, εἴπερ καὶ τῷ ξῶντι μὴ 
αἰσϑανομένῳ δέ, οἷον τιμαὶ καὶ ἀτιμίαι καὶ τέκνων καὶ 
ὅλως ἀπογόνων εὐπραξίαι τε καὶ δυστυχίαι. ἀπορίαν δὲ 

Η - , ; - ᾿ , ΄ ἢ καὶ ταῦτα παρέχει᾽ τῷ γὰρ μακαρίως βεβιωκότι μέχρι 
, ΄ Ἁ ’ 3 ; Α 

γήρως καὶ τελευτήσαντι κατὰ λόγον ἐνδέχεται πολλὰς με- 

ταβολὰς συμβαίνειν περὶ τοὺς ἐκγόνους, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν 
ἀγαϑοὺς εἶναι καὶ τυχεῖν βίου τοῦ κατ᾽ ἀξίαν, τοὺς δ᾽ ἐξ ἐναν- 
τίας. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τοῖς ἀποστήμασι πρὸς τοὺς γονεῖς 

᾿ἜΣΕΡΙΣ γηξ τῆ, ἐφ ἢ Ὥς. 

18. εἶναί τι] ΚΡ εἶναι. 26. δ᾽ ὅτι] ΚΡ ὅτι. 

18. ἄλλως τε καὶ τοῖς λέγουσιν ἡμῖν ἐνέργειάν τινα τὴν εὐδαιμο- 
“νίαν: ΠΟΟ ἸρΊ δα. Ῥθυβαδβασα βουϊρίου!, ᾿ρβᾶ τηογἕθ Οτηηθτα Βοπηεΐβ ἐνέρ- 
.γειαν, Θχβεϊηρα. Ἐϊοάθιη τηοᾶο 6 υὙϑυθὶ8 δοκεῖ γὰρ εἶναί τι τῷ τεϑνεῶτι 
᾿ καὶ κακὸν καὶ ἀγαϑόν, εἴπερ καὶ τῷ ξῶντι μὴ αἰσϑανομένῳ δέ (υ5 18 54.) 
Ρθυβριοῖίας απδπΐατα ἀἔπθυῖῦ Αὐἱβθοξθιθβ ἃ οορτυοξίομθ ππτὰ Ροββιῦ ἀ6- 
ε αποῦϊβ ααοαὰθ δα πδ [8115 αἴσϑησις δάθ58θ6. Νοη ΡΪδπθ πο ]6 που 
Ἰβαθο ΤΠΟΠΘΥΘ, ὯΘ ἕοσυίθ αῸ]5 ἄσπι 1ηΐτα Ἰοστὺ συνικνεῖσϑαι γε] διϊκνεῖ- 
᾿σϑαί τινα πρὸς τοὺς κεκμηκότας (100 ἃ 80; 1101 Ὁ 1) ρνυϊοῦ 56 Πάρι 
Γαὐδ8ὶ ΟΠ τιβυύϊδηδθ νϑβυϊρία ἱπυθπῖββθ. ὦ Ἀ ΣΟΙ ἰα]ῖα, βαπῦ 8. τηθηΐθ ρῃῖ- 
ἸΟΒΟΡΕΙ ααἱ δα ὑδυγοβδίγθιι νἱΐατη βοίδτη βρϑοίαθ. Τὰ ἐφπύαχῃ 1116 γοοὶθαβ 
ἜΡΩΣ ἱπαϊοαῦ: 51 πιπῖνθύβδυη 8] 1Οσ] 5 νἱΐατη ΘΟΠΒΙΘΥΘΒ, τϑΐθυτο δὐϊαυι αὐἰᾶ 
,ΠΌΘΥΙ 6]π5 86 ρΡοβύθυι θρουϊηΐ; οοτηρυίαπαα ἰριδαῦ 6588 πο θὰ ἰδηΐαπι 
αὐϊθὰβ ἴρ86 δαξαουιῦ 56 οὐΐϊβιη θῶ, απδ8 γ6] διβθηΐθηῃ γ6] ἱσπιδσττη σοὶ] 
Ἴἦϑτα ἀθξαποθατη Ἰαὐπουϊῦ. 

18. ἔχει μὲν καὶ τοῦτ᾽ ἀμφισβήτησίν τινα: τ6 ογθᾶδβ, τϑϑρομᾶθυθ 
μαϊο μὲν ααδ8 Βραπδηθαῦ γ8 21 ἀπορίαν δὲ καὶ ταῦτα παρέχει; πθατπ8 
Θμΐτη τϑοΐϑ θϑβθῦ ορροβιψομῖβ ταῦϊο. πὸ (816 αὐἰάθιῃ μὲν μΒαπα δροῦ 
ΔΙίΘΥΟ τηθιῆρτο δἀαϊξο; ἴῃ 080 Θηΐπὶ τη ΘΟΙΙΡΥΘΉΘηδα απ88 ἴπ τὐτῶπι- 
αὰθ ρΡαγΐθιη αἸβρυζαυ! ροββίηῦ. δ δὶ θχρ]]οαγθα, Βαθο ἀπδηπατιδμι γὙΘγϑ 
βηῦ ἐδιθη Δ] απ δατοϊ ξιπὸ οομίγουθυβίατη “ὁ υ6]., ἀαϊζαὐϊομὶ αὐϊάθτηη 
Βᾶθο οὐποχία βαηὺ, 86 800 Ιοοὺ τϑοΐβ Ββαθθῃξ. δϑ΄τη Πα βϑθρὶαβ 90- 
Οαγτθηῦ. 

28. τελευτήσαντι κατὰ λόγον: ἰΐαι Θπΐτι οοπἠπηρσοπᾶδ, αὖ 1101 ἃ 17 
τελευτήσαντα κατὰ λόγον. Τπ πἰβ κατὰ λόγον τηοάεδία Ιαπἀαπίϊβ δβὺ; ἴῃ 
ζαΐδ]1 Θμῖτη του] πϑοθβδιξαῦθ ἴατὰ δῦ δοαπϊθβδοθηάμστη, τηοο πθ ὃρ- 
δτιανθβοδῦ τη8}18 απδ Ῥυϑϑίου ἰρβίπβ παῦύαταθ Ἰθσθιη (παρὰ λόγον) 8δ666- 
ἄθργθ βοϊθπὺύ. Ατπάδοίθσ τὸν λόγον δὰ ὑπ αποάάδηη τοΐθγθθαπὺ ααὶ 
Ἰηθοσργοία θδηξαῦ ,,8π86. υἱΐαθ οοπυθηϊθηΐου “. 

20. τοῖς ἀποστήμασι.... παντοδαπῶς ἔχειν: ὑθιηρουῦῖβ τηδχίτηθ 

ἀπϑάνῃ; ἢ τοῦτό γε παντελῶς ἄτοπον, ἄλλως τε καὶ τοῦ λέ- τιο0 418 

1ὅ 

20 



» 3 Ἁ 2 , 

πο0ὲ91 παντοδαπῶς ἔχειν αὐτοὺς ἐνδέχεται. 

80 

δ6 ΔΒΙΒΤΟΤΕΠΙΒ ΕΤΉΗΤΟ. 

εἰ συμμεταβάλοι καὶ ὁ τεϑνεὼς καὶ γίνοιτο ὁτὲ μὲν εὐδαί- 
μῶν πάλιν δ᾽ ἄϑλιος. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μηδὲν μηδ᾽ ἐπί 
τινα χρόνον συνικνεῖσϑαι τὰ τῶν ἐκγόνων τοῖς γονεῦσιν. 

ἀλλ᾽ ἐπανιτέον ἐπὶ τὸ πρότερον ἀπορηϑέν᾽ τάχα γὰρ ἂν 

28. συμμεταβάλλοι] ΚΡΉΔΟΡ συμμεταβάλοι. 

ἀϊνουβω ἀποστήματα ἀϊγογθθ δοϑυϊτηδηα, Θ586 ἀϊοπηθαῦ; οομύγαγϊῶ ΘΗΐτι 
βϑηὐθηξίο. ἀραᾷ 605 δϑὺ απἱ μηδ᾽ ἐπί τινα χρόνον συνικνεῖσϑαι τὰ τῶν 
ἐκγόνων τοῖς γονεῦσιν (γ8 29 5.) ποραηῦ. Οτθϑοθηΐθ Ὑ61Ὸ ὑθιιρουτιι 
ἰηὔθσν!]ο ὡρραυοὺ βίτηα! ποὴ πὶ ὧθ ἢ]115 ὩΡῚ 564 4Θ πϑρούθυβ οϑύ.; 
αὑῶ ἴῃ τ αἰϊπα σϑηῦβ ἀϊνθυβούσα ἀποστημάτων ρῬοιβριοἰθυν, --- Ὑ1868 
ἴῃ Ὠΐθ ΠΙΔἤΟΥΘ8. ΟἸΊΠ65 γοοδτὶ γονέας, ἴῃ Ῥγορθηΐθ ἀἰβοθσηὶ πίθου τέκνα 
(υ5 20) οὐ ἀπογόνους (γ8 21) γ6] ἐκγόνους (γ8 234. 80), αὖ 1097 Ὁ 10. 12 
ἰηΐθι τέκνα οὐ ἀπογόνους, 1161 ὦ 19 ἰηΐον υἱοὺς οὗ ἐκγόνους. Νοαὰθ 
Θπΐτη γϑοῦθ ργὸ Αὐϊβυοὐθιοο ἀϑὰ Αμητηομΐαβ ἀοοθθαῦ ΠΠΡογῸΒ νοοδυΐ ἐκ- 
γόνους, πορούθ8 δ]ϊοβααθ ροβίθσοβ ἀπογόνους, απδιηααθηι ΠΟ 58Π6 ψο- 
ΤΌΤΩ, ῬΟΒ5Θ δὐΐϊδηι ἰρ805 ΠΠΌθτοβ ἐκγόνους. ἀϊοϊ; ϑαπῦ ΘΗΪΠ ἴῃ ΘΟΥΤΙΠ ΠῚ- 
τηθτο; 1ἃ αὐοᾶ ἵδοίαχα οϑὺ γϑιαὖὺ 1880 Ὁ 29 β. τὰ γὰρ τῶν πρεσβυτέρων 
ἔκγονα καϑάπερ τὰ τῶν νεωτέρων ἀτελῆ γίνεται ἤ- Ἀν Ἂς 

28. καὶ γίνοιτο ὁτὲ μὲν εὐδαίμων, πάλιν δ᾽ ἄϑλιος : Θχαβρογαίατ (αὖ 
ΒῸ «ἰϊαπαηύατη οοπένουθυβίδ ΒΌΡΟΙ ταοᾶάσπτη. αὶ Θηΐτῃ βϑηὐθηθίϑιη 1118} 
Ἰαπᾶδὺῦ (γ8 18 5α.) τϑέθυσθ δὰ υἱύδιη δ]]1ου5 οὐϊδτα θὼ ατιᾶθ 1080 τηουῦπιο 
ΠΠ1Π|ρ ροβύθυϊβατιθ δοοϊθαηῦ, 11] αἰϊαα γυὶὺ π18ὶ αἰ θυτ Τα ἀϊοίαχση τιύγατα. 
βιῦὺ Ὀθαῦαβ σοοδπᾶτιβ ὨΘΟΠΘ ῬΘΌ]1Ο Ἰομρὶτβ αὐδτὰ βοίοη αἰ θυ Ὀαΐ. 

81 -- ἸΊΟ1 ὦ 21.: λύσις τοῦ πρότερον ἀπορηϑέντος. Τ)ίβρίἱοοὲ ἐμ 50- 
ἰογυὶβ ἐϊϊο 7μμαϊοῖο χιιοὰ υοέαγνν" ᾿ὐηαην ἀ6 ϑοαϊιῥιναζγηνα ἑαγυψιίαην (6 γ6 
φγαθϑβορηεὶ Ἰοχιῖ; 8εα ρίασοί γαΐίο χινα ηιοένιβ ἐξα ἀδονθυϊέ, ὨλΟΉΘΉ.8. γη6 αἰννηὶ 
ὧην πα 76 ογίιθιας ροϊοηέϊαην αρρηιοδβοίηυνδ, βἰγναηνι8 υἱέαην ϑοαΐαην ἔην ζ07- 
ἐνναθ ἱμοοηβέωρμίζαην ἀοἰ) αἸυὶ --- 1100 Ὁ 7. Αἰξαηλονν ἔην τἰγαθηχιιο ραν ἐθην 
δαὐδ ργουΐδιη, γϑοορία δα ἀοοίγιγνα χιαην ααὔνίς ργοροδβινΐηνιβ. Ῥυ ηυυήη 
θη ἴην θα ον γ8 γϑθιι8, ηιυῖθδιι8 Θαγ 676 χιϑίάθην γτιοηυνέ δοαίιδ, ᾿ιανια Θαην υἱῶν 
ἀθαϊηνιιδ οὐ ηνυξαΐαθ 8θουι ἐγαϊογοηξ τὴν εὐδαιμονίαν, ἐρϑαην ἔην ᾿οηυῦγυΐβ 
αηΐμιο βιυνααίαην (--- Ὁ 11). Τ)οΐγνᾶς ὠνοογηϑέαγζαθ ἦγν θὰ Ἰοοιιβ ἨοΉ, εβέ; 

ηἷὶ οηΐην ἐγῖθυ 768. Ἰυυμηναγιαβ δἐαθεϊλνιδ χιναην οὐγένιβ, ου7νι8 ἐνέργειαν ζ6οἷ- 
Ἡνηι8. ἐϊαην (--- Ὁ 17). Φιυυᾷ ἐσύ οὐϑέαξ φινογυΐγννιδ διθην χυνὲ γουνο «ὐγναΐ- 
αὐθ θοηθ ἐμδίγινοίνι8 οδὲ οἰΐαην υοοθηνβ ϑοαξιην, οοη δὲ ἐϊίνην, οὐ ὡρϑιην ἕα- 
ἴθην Ἡναγϑιθγ θην) χιναϊὶδ 65 ὲ δὲ χιαηι ορέζηνθ 86Ή1067' εὐϑυνγ θην 6886 80716 5 
φιναϊοηιουνγιχιιθ Γογένωνω ἀθαογὶέ (---- Ὁ 22) Οναθ 8ὲ μον ηυϊδινη, ἡηνηγυνζαία 
γμογῖ, τ υαἹοῦξ ἐν ϑοαΐαην υἱέαηι; 58ΐην ρίιιγα οἱ πιαρήα δυθηογγὶ 86 
ἦν δοηαην 8ῖυ6 ἦν ηναϊαην ραγέοην, ἐγυζωσίνην χιυΐάθην δοαΐξυην, τον, δίηιθηΐ 
6886; αὐ ογΐθι αὐρορινέ αἰχιο φωογηναδινὲ φιοῦ 7αην αὔοδέ, αὐ ἐηιηεῖ- 
γιιοηξ οὐ υἱοϊανφεννξ ργίογοην δέαίνη, βοῶ ἤν ἐέα αὐὐ ργοργίω υὐγῦύιυ᾽δ οὐδ 
αναθ οἰΐαηι ἦγν [ογοηϊδ ηναϊῖβ 8ροοίζαΐνη" ουαμεθοωΐ (--- Ὁ 88). 1 τὑθ᾽Ὸ 
γιῖϊο ἠιοῦο βιοὲ τ φιυΐ πορυΐθο ϑοωΐὲ αίργνιδ ψμογὶξ ἡνῖϑοῦ ουαδαΐ; γυθ- 
φιαην ογΐην ργώνο ἀγροὶ, 86α, ἐγιέθν" γ68 αἄυογβαβ ϑοαῖΐνδ χψΐάοηι 6886 μθηιυθ τέ, 

αὐ γοην ϑιίαην ιναγύνην βογὶ ροίοδέ θη φορϑὲ (--- 1101 ἃ 8). φιμοᾶ ατέοηι 
ζογύνηνα γροϊθδὲ ἦγ Ποηυϊγυδιιδ, τὰ {116 φιυϊάθην Πιαννα ἐΐα ἐαοῖϊο ἦγν 86 γοοίρτού, 

“ ᾿ 3. Δ 

ἄτοπον δὴ γίνοιτ᾽ ἂν, 4τ:ι 

π΄. 
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«“1π|ϑεωρηϑείη καὶ τὸ νῦν ἐπιξητούμενον ἐξ ἐκείνου. εἰ δὴ τὸ τιοῦα 32 
» ς -ς 

τέλος ὁρᾶν δεῖ καὶ τότε μακαρίζειν ἕκαστον οὐχ ὡς ὄντα μακά-. ὃ. .. 
4“ -» “ ΄ Υ 

; ριον ἀλλ᾽ ὅτι πρότερον ἣν. πῶς οὐκ ἄτοπον, εἰ ὅτ᾽ ἔστιν εὐδα- "“ ἘΝ ΠΟΘΙ ΡΉΝΟΥ ΥΎΚ 
ἐ Ω Ὁ ᾿ς Γ ΡΞ 

μῶν, μὴ ἀληϑεύσεται κατ᾽ αὐτοῦ τὸ ὑπάρχον διὰ τὸ μὴ 8 2 

βούλεσϑαι τοὺς ζῶντας εὐδαιμονίζειν διὰ τὰς μεταβολὰς 100» γθρς Ἔ " 

καὶ διὰ τὸ μόνιμόν τι τὴν εὐδαιμονίαν ὑπειληφέναι καὶ «{, δ... 

82. τὸ τέλος] 6 ΚΡ; οἰ, τέλος (ΒΘ ν. γβ 11). 84. ὅτ᾽ ἔστιν] ΒΘΚΚ. 
τῇ ἃ ἢ. ὅτ᾽ ἐστὶν, ῬΆΆ ἐξ τα ἴῃ. 

πὸ ἨδῸ ἀοβοομαιαξ 6 80 8ἰαξι, ηιἱβὲ βάθρα δὲ σγαυϊέον ΡΥ Ουἴ5:8 Ἠ6Ο ροϑέ- 
χιαηι 8θηιοῖ ἀἰορ᾽ 5818 δὲ 86 γϑοιρογεοί τἶβὲ Ῥ6Ὺ Ἰοη ῖιι8 ἐθηρονβ 8ραξζιηη 
{αὐμδία οαρογένιδ (--- 1101 ἃ 18). μας 8ὲ συόγαὰ βιθηξ, πον αιιδιξαθεηυνβ 
δεαίοβ υοοαγα εἰΐαηι υἱυθγηνέοβ, αιηιηιοῦο ρον ροέμο ἐϊδ αἀδίηέ χίαθ ἔῃ πο- 
ἐϊοη δοαῤιἐαξίβ Πασιξαθαγέμ; δύ ργὸ ξ'ασιίξαίε γογιν Πυυυηναγναγθην σανιέε 
φιαϊζηνβ Ἰοχιὶ, οογϊἐϊοηοην, αὐάοηνιιβ, 6886 θϑαίοβ βἰχιΐάφην Ἠοτν απυϊδδογὲ 
βδὲγυξ χιοῦ παϑοπὲ υἱξαηιχα βηϊξινγὶ μὲ ἀδοοὲ --- 1101 α 91. 

Ὁπίγθυβαση μῶπο αϊδβραϊδίϊοπουη 1100 ἃ 81 -- 1101 ἃ 21 51 ΘΟΙΠΡΟΠᾺΒ 
οαπι απδθβίϊομθ δἃ αἀθδτα Ὀυσηστα τοϊαΐα οϑῦ, δῦσα δῷ ργοῆοὶ ἀἸ ΧΘΥΊΒβ. 
Νατα ᾿πέθυ ϑο]οπῖβ Ππᾶὰ χρεὼν τέλος ὁρᾶν, ἴῃ δατὶ βϑηῤθηθίαγη αἰοῦαπι 
ὅτι τηνικαῦτα ἄν τις ἀσφαλῶς μακαρίσειεν ἄνϑρωπον ὡς ἐκτὸς ἤδη 
τῶν κακῶν ὄντα καὶ τῶν δυστυχημάτων (1100 ἃ 16 5α.), οὐ ᾿πΐον 7πά!- 
οἴπτη δα αποᾶ αἰξίτηθτη 1101 αἱ 18---91 μογάποίτητν. ποὰ ϑϑὺ τῶ τα] ἔπτη 
ἀἰβουϊπηῖτῖ5. Πα ἴθσθ τὴν λύσιν Θαπὶ 6856 αὖ δρρυορθίυσ 1ᾷ ἀθ αὰὸ 
ἠπορήϑη: Ῥᾶι10 ρἷυβ Παποῖδθ δὺ Ῥοπδθ βρϑὶ ἴῃ 1118 1πϑββθ, μ1] δι ]π8; 
βϑηΐθηξίαϑ θαβάθιη. --- Αἀἀοπάσθπτῃ οδἐΐδτη μοο: αποᾶ υ]ξίπηθατα 1101 8. 18 
--21 οἰβοῖθαν, Ἰάθυη απ τααϊέο ῥυΐὰβ 1100 Ὁ 18---229 ρῬυδθβίο θγϑὺς τι ἴῃ 

' ἴρβῶ ἀποαπθ αἰϊβραϊαίίοπθο ἀθϑιάθγθβ νϑϑυϊρια ἥγτηδ, ρυορυθαϊθηίβ. --- Αὐ 
Ἰτῦον βθηύθβ ἀθ Βοὺ οαρῖΐθ, δὶ βουιρέουθιη αἰχθυῖβ [ἃ βρθούαδββθ αὖ οτη- 
τΐηο Θχροποοῦ απδθηδηι οϑβϑῦ υἱβ σϑυατα Βοουπάδττμι Θα γ υβα 116 
ἴῃ νἱύατῃ Ὀϑδίαμι, δὺ ἴπ μδὸ απϑρϑϑέϊοπθ ϑοϊομπῖβ πᾷ παράδοξον δηβδπι 
Οἱ “ροὐϊτπιβ Ῥγυϑθθυΐββθ ἀπδτη τηϑίθυίατη. (Ὑ146 αὐδ βαρτῶ δυρατηθηΐο 
1100 ἃ ὅ --- 80 Ῥγδοσηϊβίτητιβ) Οὕδθ δὶ ρίδοθηῦ, στάγθβ βοηϊθηξδβ Δ] 1Ά Τὴ 
ΘΠ ατα Θχοϊριθηΐθβ οοποθᾶθβ τγϑοῦθ οταϊπθ δ βαῦτη ἥπϑιη ῬΥΌΡΟΥΔΤΘ, 1ῃ- 
οποία αὖ ρᾶγ δγὰῦ ογαύϊοπθ οχἐγθιηῶ δὰ 1ἃ ππᾶθ στοβ ργοΐθοΐα ονϑῦ. 

86. μὴ ἀληϑεύσεταν (ποὸὰ ἸΙΟΘΌΪδ ρτὸ γϑτὸ δ οοτύο ργομπαπεϊδτθ “ς 
- γψ6] ὩΡργοΙ ΘὈΐτητιν αἰβυμηαγθις; Θ8. θη οϑὺ υἱβ ἕαύαγ! ἰθιηρουῖβ. Οθίο- 

ταμι Βαπα 1τὔδι τυΐστιπὶ βατιϊάθυη ἐούπτη αποδάδηη οϑὺ ἡ εὐδαιμονία, ΠοΟ 
ΠΟῸῚ ῬΥΒ ῬΥΘΘΟΊΟΔΙΪ ατιδ ΟἸΠΪθ.5 5815 Ῥδυθϊθτιβ δῦ ρουΐδοίπσα. ΟὉ- 
ἡοϊοῦαν τῷ ,, ὅτ᾽ ἔστιν εὐδαίμων“ (β'ο, Θπῖτα οὰπὶ ΒΟΚΚουϊαπᾶ ταΐπουθ 
βου οπάτπτη γὙ8 84 Ῥγὸ ὅτ᾽ ἐστὶν ἴῃ τηδῆουθ),, αὖ ποῦ δῦ, δάμιπιο θπΐπι 
Ἰπητηϊπθδῦ συΐπϑ. 

8ὅ. Ὁ1. Ὁ2 ἴδγ οϑὺ διὰ. ἘΠ ῥυίσηστα αὐϊάθτηῃ (διὰ τὸ μὴ βούλεσϑαι) 
του ϊομθτα αἴονῦ ΘΌΣ μὴ ἀληϑεύσεται; βθοῦπᾶο (διὰ τὰς μεταβολάς) ἴαθθ 
ἰουέϊο (καὶ διὰ τὸ... ὑπειληφέναι οἱ.) οατ5ε, αἀαιίτν ΟὉ ἀπάτῃ οὐ βού- 
λονται. Θπδθ ἀυϊάθτη ἀπαθιβ οροὺ βϑπύθηθβ αὖ ρΡογίθοϊα, δῦ: ἡ εὖδαι- 
μονέα μόνιμον (Ὁ 2), αἵ δὲ τύχαι ἀνακυκλοῦνται (Ὁ 8); 14 αὐοᾷ Ὀγονῖξοῦ 
Βιϑυϊβοδῦθι τηθιη το διὰ τὰς μεταβολάς, ροβὺ Θχρ!οαῦαν ἴῃ πὐγατηατθ 

αρω ντς ωὐκλδι  κϑω»υν. ῥῶ" ἀκ χὰ ων. ἕνα 



δ8 ἈΒΙΒΤΟΤΕΈΙΤΙΚ ἘΤΉΙΪΟ. 

προν8 μηδαμῶς εὐμετάβολον, τὰς δὲ τύχας πολλάκις ἀνακυκλεῖ- 4τι 
σϑαι περὶ τοὺς αὐτούς; δῆλον γὰρ ὡς εἰ συνακολουϑοίημεν 

ὅ ταῖς τύχαις, τὸν αὐτὸν εὐδαίμονα καὶ πάλιν ἄϑλιον ἐροῦμεν 
πολλάκις, χαμαιλέοντά τινα τὸν εὐδαίμονα ἀποφαίνοντες 

Ε - ρ ,ὔ μ᾿ Ἁ Ἁ ἊΝ ͵ -" καὶ σαϑρῶς ἴδρυμένον. ἢ τὸ μὲν ταῖς τύχαις ἐπακολουϑεῖν ὃ 
3 -» 2 πον 3 ᾿ ΄ εἶ ἜΝ -» 3 Χ οὐδαμῶς ὀρθόν οὐ γὰρ ἐν ταύταις τὸ εὖ ἢ κακῶς, ἀλλὰ 

“Ἢ 
προσδεῖται τούτων ὁ ἀνθρώπινος βίος, καϑάπερ εἴπαμεν" κυ- 

10 θιᾶι, δ᾽ εἰσὶν αἱ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι τῆς εὐδαιμονίας, αἵ 
᾿ δ᾽ ἐναντίαι τοῦ ἐναντίου. μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ νῦν 
διαπορηϑέν. περὶ οὐδὲν γὰρ οὕτως ὑπάρχει τῶν ἀνθρωπίνων 
ἔργων βεβαιότης ὡς περὶ τὰς ἐνεργείας τὰς κατ᾽ ἀρετήν᾽ 

-»" -»" τ -»" 

μονιμώτεραι γὰρ καὶ τῶν ἐπιστημῶν αὗται δοκοῦσιν εἶναι. 

1 τούτων δ᾽ αὐτῶν αἷ τιμιώταται μονιμώταται διὰ τὸ μάλι- 
στα καὶ συνεχέστατα καταζῆν ἐν αὐταῖς τοὺς μακαρίους" 

ἘΞΑ 

12. 18, ὑπάρχει -- βεβαιότης] ΚΡ τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων ὑπάρχει 
βεβαιωτὴς. 1ὅ. μονιμώταται] ΚΌΤΙΡΎΡ μονιώτεραι. 10. αὐταῖς] 
ΚΡ ταύταις. : 

Ῥαγίθηα υϑυῖβ καὶ διὰ τὸ... ., τὰς δὲ τύχας Ὁ ῶ. 8. ΟΡδουτδπίαι ρο- 
ὑϊὰ8β πᾶθο οοτητηδύθ αὐοᾶ ΒΟΚΚΘεαΒ Ὁ 1 δηΐθ καὶ διὰ ροβαϊδ. 

0. χαμαιλέοντά τινα: 46 ομδιμδθιθοη 5 πούαγα ν. ὅ08 Ὁ 2. 566. 
ἢ. ἢ: αδιδαΐατα (816 ἢ οὖ ἔδυθ φργορυίαπι Αὐϊβίοὐθ!β. ΒΙαπμᾶθ απεβὶ 

τορϑη 8 οϑῦ, ΔΏΠΟη τηϑ]ηῦ Ἰθρθηῦθβ ὉγῸ ἀυ 118 οὐ βοῦϊβ νϑύὼ ϑοοῖρθυθ. 
ΤΌΪ θηΐπη Ὑϑρουϊθαῦ τὶ ΒΟΥΙΡΙΟΥ ῬΥΟΡΟΠΘΥΘ ἱποὶρὶ αὐδ 5101 τηδχίτηθ 
οοτΐω νἱἀθαηθαῦ 6886. 

9. καϑάπερ εἴπαμεν (υὖὐ 088 καϑάπερ εἴπομεν): 86. 1099 ἃ 81 τ΄ γ. 
Αὐ αὐοᾶ δῃηΐθ ἀϊοθθαύαν ἰαηύαπι, πὰπὸ ΟΡροϑιθίομθ τοῦ κυρίου {Ππδύτδ- 
ἐπι. Τὰ τῆς τύχης ἴω αὐἰάθιη οὐ ἴρβῶ κύρια 5Βιπὺ αὖ ροββιπὺ ἱπηροαϊτθ 
Ῥθούδιη σίδατα, 8568 πθαὰθ 1 αὖ οοηὐτααμπι βἰαθαμη ροββιπῦ οἰ ἤοθυθ 
(οὐδεὶς ἂν γένοιτο τῶν μακαρίων ἄϑλιος νϑ5 84) πϑαὰθ ἴΐω αὖ 81 αὐδτα 
ορύϊηθ ϑυθηϊαπῦ αἀποιηαθδπι ρθῶ Ὀθϑύατα τϑαδεαπῦ. 

11. μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ νῦν διαπορηϑέν: ἴῃ Ηῖ8 τὸν λόγον 
Ἰἰηὐθυρυθῦθυ!β αὖ 1098 Ὁ 20 θ8πὶ απϑηὶ ἀθαϊΐτπηιθ ἀοβπί οπθιη θαι αὐ ϊδ; 
τὸ νῦν διαπορηϑὲν οεὺ ἄτοπον ΠΙσὰ ἃ 84; αποᾶ ααῦχῃ Θχρ]οαχούαν ἂρ- 
Ῥαιθθαῦ Ὁ 2. 8 ὀομβθηβιι οὐηηΐσθτη υἱδϑθ Ἰυθαΐδθ ἀν θυϊ τὸ “μόνιμον καὶ 
μηδαμῶς εὐμετάβολον. οοαίαν ἰρίθαν τὸ διαπορηϑὲν πθαπθ πηΐγουβῶ 
αὐδοβέϊο ἢ60 ἀθογθύυση ὉΠ απο απὸ 111ὼ Ὡβοϊγαῦαν, 564 ἀπαπι αποάάδτῃ 
αὐοα ἴῃ Θχροβιθίοπθ τῆς ἀπορίας ἰηΐθι το]ΐαθπῶ Θομητηθιποσδπάθχη ογαῦ. 
Ηοο ἰρβαπι δαΐθιῃ 80. μόνιμον εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν, ἀπδηηαῦπδηη 5ὶ δᾶ 
γουθα βρθούθβ πουασῃ οὐϑῦ, ἰατηθη 80 Αὐϊβέοίθθ βίαι ρτὸ γαῦο ϑοοθρύστα 
οταδ, πὸ ὑδηύαμη αὐἰῶ αὐοὰ τέλειον οδϑὺ (θῶρ. ὅ) οὖ ἐν βέῳ τελείῳ 
(1098 ἃ 18) ποπ ροϊθδῦ ποῆ μόνιμον 6886, 564 οὐΐϊδιῃ 1460 αποα ΟΠΊΠΪΠΟ 

᾿ ἴ ἃ ΥΘ Ἰαπιὰθ αἰρμᾶ Ἰοπρθ δΌθβ8θ. οθηβθὺ τὸ εὐμετάβολον: οὗ 1164 Ὁ 80 
᾿ποτηρὰ ἡ φύσις ἡ «δεομένη μεταβολῆς Υγ6] 116 18 τὸ πολυχρονιώτερον 
καὶ βεβαιότερον αἱρετώτερον τοῦ ἧττον. 
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ἜΨΨΨΡΕΡ  ΨΌΡ  ΨΎΥ 

ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. 4 11. 50 

» ,᾿ .. 

ὑπάρξει δὴ τὸ ξητούμενον τῷ εὐδαίμονι, καὶ ἔσται διὰ βίου 
τοιοῦτος ἀεὶ γὰρ ἢ μάλιστα πάντων πράξει καὶ ϑεωρήσει 
τὰ κατ᾽ ἀρετήν, καὶ τὰς τύχας οἴσει κάλλιστα καὶ πάντῃ 
πάντως ἐμμελῶς ὅ γ᾽ ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑὸς καὶ τετράγωνος . 

ἄνευ ψόγου. πολλῶν δὲ γινομένων κατὰ τύχην καὶ διαφε- “ 
ρόντων μεγέϑει καὶ μικρότητι, τὰ μὲν μικρὰ τῶν εὐτυχη- 
μάτων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀντικειμένων, δῆλον ὡς οὐ ποιεῖ 
ῥοπὴν τῆς ζωῆς, τὰ δὲ μεγάλα καὶ πολλὰ γιγνόμενα μὲν 

εὖ μακαριώτερον τὸν βίον ποιήσει (καὶ γὰρ αὐτὰ συνεπι- 

19. ἀεὶ γὰρ ἢ μάλιστα πάντων: ἴῃ πάντων σοπὰβ πϑαΐγατη οορτίθῃη- 
ἄσπῃ, ., 581 ΠΟῚ ΒΘΙΊΡΘΥ αὖ τηδρὶβ᾽ οοπίϊηπο αὐδτη ἴῃ ἈΠῸ αἰῶ τ ἢΘΥΪ Ροδ- 
βἰθς, ΜοΙγυση ἢ μ. π. δϑὺ 605 ααἱ Βασιδπαθ παέατϑθ ἱτη ΟΠ πἐδύθιη 
τοραΐαῦ. Οοταηρδαγαίϊο οὔσῃ 8115 Πουαϊπὶθαβ (ασϑτη ΠΟ Π1]}}1 τηἰγπααπιηῦ αὖ 
πάντων 510 8ι πάντες) τϑοῖίθ π οοριῥαυὶ αὐἰάθτη ροίθβῦ Ῥγὸ ᾿υ7α8 561- 
ὑδηύαθ σίου. ξ 

19. πράξει καὶ ϑεωρήσει τὰ κατ᾽ ἀρετήν. Οὕὐθτη ΠΟΠΠῈ]]18 10018 
ῬΥΪτΩΙ Ππ7π8 ΠΌΤ οἱ, ατὐἱ 5 ηρῚ 5 ααἰθαβάδιη σοοῖρθυβ εἰτηΐθτη ἀδῦ, νυ] θυ] 
Ῥοββὶὺ Αὐϊβίοξθ οβ. ἀρετὴν ἀΐοουθ βοδπι τὴν ἠϑικήν, οταμῖω τϑΐθυστο δᾶ 
τὴν πρᾶξιν, πορ]σοτθ τὴν διανοητικὴν ἀρετήν, Δ]Ίθπδτα 80 Πδο ἀϊδβεὶ- 
ΡΗπῶ Ἰπάϊοατο τὴν ϑεωρίαν (γ. δὰ 1097 Ὁ 26; 1098 ἃ 8): ἜΧχρτγθββὰ Παἤτι8 
1001 νϑυθῶ ϑποϊαπάδ βαθὺ. Νϑαπθ 1ἃ γργδϑίθγτηϊ οπάθπτη, δα πούϊομθμι 
τοῦ μονέμου, αποᾶ δαὺ ἀεὶ οδὲ δαῦὺ,, πάντων μάλιστα“, ΒῈ0 ποτα ΝΙΊοο- 
τα ΟΠ Θοσττα τουθγίθσθ αἰβραϊα !ομθτα αὖ ἱπίον τὸ πράττειν οὐ τὸ ϑεωρεῖν, 
αὐαδ πᾶπο Θοᾶθπι ᾿ᾳΥὙ6 οομ]ππρτηΐαν, αἰ] πα ]οοῦα αἰγὶ Ρ]ὰ5 ἄδγθ ἀθὈθα- 
τητδ: βθηΐθηξίατη Ὑ61Ὸ 6886 ϑεωρεῖν δυνάμεθα συνεχῶς μᾶλλον ἢ πράτ- 
τειν ὁτιοῦν (1171 ἃ. 21). Οὐδρτορίθυ ππὸ βρθοίαπθθ μαπᾶ τηδ]6 ἱπέθυ- 
Ῥγϑίαξαμπι θβ86 ΖΘ Ππτη ἀϊοθτησβ, αἀπῦτη δα γόοθι αἷ τιμιώταται (τῶν 
κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργειῶν) Ὁ 16 Ὀγονῖξον δἀποίαγοὺ αἵ ϑεωρητικαί. Οπδπι- 
αὔϑιη ὑπξίιβ νἱάθίαν ποὺ ἰᾶπ βύγιοὐϊβ ἤπὶ 5 1ΠΠ10 ΟἰἸΓΟΌΤΗΒΟΙΙΌΘΥΘ Βου]- 
Ῥύοτνιβ βθηϊθηίδτμη ; 588 086 ϑπΐτη δύ, αὖ οογίατη αὐἰάθηι 510 ΠῸΠ ὩΌΒΟΙΤΘΙΘ 
ΔῸ 6]π8 ἀοοίγϊπᾶ αποᾶ γουθὶβ αὐἱθυβᾶάδτα δι βἰπρυίαγο δ] αποᾶ το] δὐϊβ 
οἰἴβδβοίαση 5δ, ὩΙΠ11Ὸ ταΐπὰβ δαΐξθια ἱποουξαση δῦ ΠπῸπῚ παπῸ γ6] Ἴδτηι ἢ. 1. 
1ὰ ἴρβϑατα ἀϊούσγαβ ἔπουῦ. Θὕδτὰ γοῖὸ σβ88. Ὁ 1---17 ἀἰογθηξίατα ᾿πίου 
γίγθαύθβ Θδυτιπη τι ἐνεργείας » αὖ 8118.6 81118 5ιπὺ τειμεώτεραι, αἰοῖδ 6586, 
ἀθ οᾶ ἴξω βᾶπθ ἴπ σβϑα αἱβ ΠΌγβ ΝΟΥ ΔΟΉΘοστιπι π σϑυθδ αὐϊᾶθηι ἐϑοϊ, 
ααθχτη αἸγθυβὶβ τηοϊβ οὐ ἴπ βίηρτ δ ααϊθαβατθ ΘΘΠΘΥΙθῸ5. ΘΠ Ἰοσαπι 
ΒαΌθτθ δρρατθαῦ; αποᾶ δαΐθμι ἴ0. γβ 17 τὴν λήϑην δἀνοοαῦ, οἱ Θχθιη- 
ὕπτη 6888. βυτμησηδθ ᾿ϑιαὶ δἰθειθαῖῦ, ἰᾷ 4110 αὐΐάθτηη ἼοΟΟ πὶ τη θμ] Οὐ 81 
τουοοδίασ, βοᾷ μαπὰ ἴζω αὖ τὸ ϑεωρητικὸν νἱἀοαξαν Δ Ὁ ΟὈΠν0η6 πλ8 9185 
δαδαμπη 6556 αυδτῃ τὸ ἠϑικόν. Ὧθ Ῥυυάθηξᾶ ϑἴπ Ἰερσίίαν 1140 Ὁ 29 ὅτι 
λήϑη τῆς μὲν τοιαύτης ἕξεως (1. 6. τῆς μετὰ λόγου μόνον), φρονήσεως 
δ᾽ οὐκ ἔστιν. ΐ 

26 5. οὐ 29 5. ὙΙᾶ65 οὖ βθουμπᾶϊβ γθῦτβ οὺ δᾶνθυβὶβ οοποίππθ ἀαρ]1- 
ΟΘΠὰ Ὑἱπι ἐσθ: οἸξθγατα αὖ ρῬοβδὶπὺ αὐτὰ συνεπικοσμεῖν δαὺ λύπην ἐπι- 
φέρειν, εαἰΐοταια υὖ ἡ χρῆσις αὐτῶν καλὴ καὶ σπουδαία 5ἰῦ δαυὺ ἐμπο- 

2ῦ 

ᾧ - -»" ΔΕ ΥΑΙ ᾿ Ο Απτοῦτο γὰρ ἔοικεν αἰτίῳ τοῦ μὴ γίγνεσϑαι περὶ αὐτὰ λήϑην. τιοον ττ 



1100} 31 κοσμεῖν πέφυκε, 

00 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

ΤῸ 

γίγνεται), ἀνάπαλιν δὲ συμβαίνοντα Ἄλεθεν καὶ τε 
τὸ μακάριον" λύπας τε γὰρ ἐπιφέρει καὶ ἐμποῦ εἰ πολ- 

80 λαῖς ἐνεργξίαις. ὅμως δὲ χαὶ ἐν τούτοις διαλάμκει τὸ κα- 
λόν, ἐπειδὰν φέρῃ τις εὐκόλως πολλὰς καὶ μεγάλα ἀτυ- 
χίας, μὴ δι’ ἀναλγησίαν, ἀλλὰ γεννάδας ὧν καὶ μεγαλό- 
ψυχος. εἰ δ᾽ εἰσὶν αἵ ἐνέργειαι κύριαι τῆς ξωῆς, καϑάπερ 
εἴπομεν, οὐδεὶς ἂν γένοιτο τῶν μακαρίων ἄϑλιος" οὐδέποτε Ὡς δὰ 

21. σπουδαία) ΚΡ βεβαία. 38. αἴ] οἴι. ΚΡ, 

ΡΠ δλτυε ὑΝΌ συ ΠΣ. πποοσς τ ΛΑ, ἰ . 

᾿ δίξῃ πολλαῖς ἐνεργείαις. Μοταῖθ ποῦ (αὐ Ὀγονϊθου, δὖ Ὀαγθαγθ Ἰοααδιὴ, 
᾿πϑδάξα!θ ΠΠυὰ; αὐστιηαθθ ΔΑυβυοίθιθβ Ὀθαθἑαῦθ οομηρΙθούϊψαι ; οἵ, δᾷ 
1099 Ὁ 2. Ωυο ἔμοίο ἰᾷ αὐυοαὰπθ ἡπάϊοίαμη απο δα ἴρβᾶβ τὸϑ δὐμίοαβ. 

υΒρθοῦαῦ πθοθββδυο αποδδτητηοᾶο ἱηῆοϊδαν, Ὁ δηΐμ σϑυτχη 5, γ65 δᾶ- 

γϑυβὰβ ἐμποδίξειν πολλαὶς ἐνεργείαις, ἀπποι βαηὺ 8186 ἐπέφγειαν, αἰτυᾶ 
νἱνδαθιμη σθησ8, απθθ ἴῃ ἰἰϑάθιη γϑῦυβ δἄνθυβὶβ παϑοθηδασ ὃ Ραῤίθηίϊα, 
οομδέδηίία, Του πο αυδθάδῃι, ἐπειδὰν φέρῃ τις εὐκόλως πολλὰς καὶ 
μεγάλας ἀτυχίας, γεννάδας. ὧν καὶ μεγαλόψυχος ω 81 8.)} Ουτ ἀϊοῦ- 
τὴ 1ἃ ὑαηύθπμι, ἴῃ α]Π1τ5 ὅμως διαλάμπειν τὸ καλὸν αὐδδὶ οὐδουταύσται 
οὗ ἱπιπηπαξατη ὃ Βοπαβ οοτΐθ ἄὰχ βριθηᾶάογθιῃ νἱἰγύαθβ ὅὰδθ Υἱχ τη 6118 
τποηϑύγα Ὁ ἀπδτη 81 τῷ παρόντι στρατοπέδῳ (αυοᾶ αὐἰάθηαη πομπᾶ ἴη0086 
ἀθοιζανθυϊθ σαῶ οα]ρ8) χρῆται πολεμικώτατα (1101 ἃ 8). ϑδ6ἃ Θταθοῦπι 
Βοο, 56 δυθυύθυθ ἃὉ αϑρϑοῦα ὑγιβύϊατη στϑύττι ἱπαὰ8 6Θ0,. αποᾷ καλὸν 5ἰύ, 
ὉΠ απο ἀθοιβ ἀθϑίβογασθ, απὸ ο6Ὰ}1 ἀο]θοξοπίασ. ΟἿ, οὐ δὰ 1167 Ὁ 1ὅ; 
δα 1118 ἃ 238 -- Ὁ 7. 

84 5. οὐδέποτε πράξει τὰ μισητὰ καὶ φαῦλα: οαὐξατηθη 5ὶ δοουταῦ! 8 
βἴπρτ]α αυδθαῦθ Ῥθυρθμάδηναν ΘοποΘαθαΣ ΘΧοθρ ϊοπθιας α586; Υ. 11108 28 

' ἐπ᾽ ἐνίοις δ᾽ ἔπαινος μὲν οὐ γίνεται, συγγνώμη δ᾽, ὅταν διὰ τοιαῦτα 
ἜΣ πράξῃ τις ἃ μὴ δεὶ ἃ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὑπερτεένει καὶ μηδεὶς ἂν 

: ὑπομείναι. Οοπῆάοηΐίιβ. ἢ.]. Αὐϊβύοίθθβ Ἰοαπθθαύαν, ααἷῶ ἰῃ ὉΠ  Θυϑυχη 
τη 15. Θχροηθθαῦ αὐἱᾷ Θχβρθούαυι ροββοὺ (πράξει) οὖ αὐἱᾶὰ ποτ πῖθαβ νἱ- 
ἀθγθύαν (οἰόμεϑα 1101 8. 1). Νβαπθ 1460 τϑοῦθ ἀϊοθυθβ Θὰπι βθοῦπι ρὲ- 
ΒμδγΘ ἰρβαπι; 864 ἸΙοθαῦ πὸ οοοδβίοπθ οὈϊαὐῶ βσηϊἤοαγθ (πῶτ μοο απο- 
ααθ 1ηὐθυρυθῦβ Θ580. 66}860) απδτ πη] δατα πο ᾿πΐθυ ἰβέαβ αὐϊᾶθτῃ 56η- 
ὑθηὐίαβ Αὐιϑίοὐθ!!β βθα οἱηπίπο ἰπύθυ ἱπσθηΐασι δηθαπογατῃ δ ἱπῦθυ θῶμα 
ἀοούμποτη ἰπὐθυϑιῦ οἱ πὸ ϑᾷάϊοί! βυγαιβ Πἰβ ἴπ τοῦυβ. Νά ἴῃ ὑοΐο 
ΒοΟ οδριΐθ αὰὸ αὐδουῖθσαν ππτὰ ὑπύπτα 0 Ὀθαύιπι σοθᾶγθ Θαὰπὶ αὶ Ρ61]- 
Οὐ]18. πὰ7}τπι8. γἱΐαθ ποηᾶππι Θχθηιύῦιβ 510, Π6 8616] αὐἱάθτῃ Θὰ 1ἃ Ῥουῖοι- 
Ἰουττι σΘμτι5 σθβροχὶῦ απὸ ΤῸ 5 δῦ ρυόϑροδθ δὺ ϑάνθυβωθ ᾿ρϑαμι ΠΟΙ Ϊ ΠΘΙῺ 

. Θ]υβαπιθ υἱχϑαθθυη ἱτηρ]]οαηῦ. Ἐϊχύθυτιδθ νἱΐαθ οοπαϊϊομ! πυα]δατα ἐϊπιοϑῦ; 
16 ἴθ. ααἱ πππὸ αὐἰάθηη Ῥγοῦθ νἱγαῦ δῦ τηδ}18 ἔγωοῦτιβ δαὺ ἀ6]10 115. 06]- 
Ἰϑούαβ ρϑοοθῦ, παπαῦσᾶτη. ὥαὐϊθ βο]]οθῦ ἴῃ μδηο Ῥαυύθμι Ῥγουίθαμι ϑϑῦ, 
81 δυάίαβ ὅτε μόνιμον. Αὐὐὖ ἀϊχοιῖβ, {Πουατὰ νίσοσαμα γίγϑαξθιη ἸΟΠρΡῸ 
ΟΕ ὙἹΡΌΤΘ 5110 ΒΌΡΘΙΔΒΒΘ; δῦ 7αγ 11 αὐϑάδτῃ Ἰονυινωῦθ δἴααθ 1τη- 
Ρουθ ᾿ρποναΒ86 αὐἱά Βιῦ ,“πειρα σμός.. 'Ῥουύϊαμι ποὰ ἀδίατ; πϑιὰ ααἱ 1088 
τιον τέλος ὁρῶν χρεών, Ποὺ βᾶπ πὸ ρούθγϊὑ Ορροόπθῦβθ, πῦπο 46 
1118 στϑῦτι8 ὩΡῚ. 

καὶ ἡ χρῆσις αὐτῶν καλὴ καὶ σπουδαία 4: 

Ἢ Ἢ 



'φ ᾿ , κ ᾿) ᾿ τ ρ Ὡ- Ατιγὰρ πράξει τὰ μισητὰ καὶ φαῦλά. 

ΨΥ. 

ὝΨΥΞΥ ὙΎΉΥΎΎῪΣ ΑΥ ΤΥ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 1,18. 4 11. ΟἹ 

τὸν γὰρ ὡς ἀληϑῶς τιοον85 
ἀγαϑὸν καὶ ἔμφρονα πάσας οἰόμεϑα τὰς τύχας εὐσχημό- 1101 ἃ 
νῶς φέρειν καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὰ κάλλιστα πράτ- 

τειν καϑάπερ καὶ στρατηγὸν ἀγαϑὸν τῷ παρόντι στρατοπέδῳ 
χρῆσϑαι πολεμικώτατα καὶ σκυτοτόμον ἐκ τῶν δοϑέντων 
σχυτῶν κάλλιστον ὑπόδημα ποιεῖν᾽ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 
καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας ἅπαντας. εἰ δ᾽ οὕτως, ἄϑλιος μὲν 

οὐδέποτε γένοιτ᾽ ἂν ὁ εὐδαίμων, οὐ μὴν μακάριός γε, ἂν 
Πριαμικαῖς τύχαις περιπέσῃ. οὐδὲ δὴ ποικίλος γε καὶ 

εὐμετάβολος" οὔτε γὰρ ἐκ τῆς εὐδαιμονίας κινηϑήσεται ὃφ- 

δίως. οὐδ᾽ ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀτυχημάτων ἀλλ᾽ ὑπὸ μεγά- 

ἐομάς καὶ ὐὐοοννε, ἔκ νὰν τῶν τοιούτων οὐκ ἂν γένοιτο πάλεν 

τελείῳ. ἀεγάλων καὶ κῶν ἐν αὐτῷ γενόβόνος: ᾿ἐπήβολος. 

τί οὖν κωλύει λέγειν εὐδαίμονα τὸν κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν 

ἐνεργοῦντα καὶ τοῖς ἐκτὸς ἀγαϑοῖς ἱκανῶς κεχορηγημένον, 
ἡ τὸν τυχόντα χρόνον ἀλλὰ τέλειον βίον; ἢ προσϑετέον 
καὶ βιωσόμενον οὕτω καὶ τελευτήσοντα κατὰ λόγον, ἐπειδὴ 

τὸ μέλλον ἀφανὲς ἡμῖν, τὴν εὐδαιμονίαν δὲ τέλος καὶ τέ- 

λειον τέϑεμεν πάντῃ πάντως. εἰ δ᾽ οὕτω, μακαρίους μὲν ἐροῦμεν 

85. καὶ] ΚΌΝΡ καὶ τὰ. 
8. γε καὶ] ΚΡ τε καὶ. 10. οὐδ᾽] ΚΡΗΔΙ,ῸΡ οὔϑ᾽. 18. τελείῳ] 

ΚΡ ὀλίγωι. 16. ἢ] οι. ΚΡ 18, ἡμῖν] ΚΡ ἡμῖν ἐστιν. 

1. ἄϑλιος μὲν οὐδέποτε γένοιτ᾽ ἂν ὃ εὐδαίμων, οὐ μὴν μακάριός γε 
οὐ. 1ύα αὐἰάθηη Ῥ6π6 ῥυΐαβ ὁ εὐδαίμων, ἔπτη μακάριος; οοτὔστα Θηΐτη, 5ὶ. 
γ6 115 ἀἰβοθύμθυθ απδθ ἔργο δϑάθιη βϑιπῦ, μακάριον γοοαῦ! Ὀθαύαμῃ 80 δᾶ 
Ῥοὐϊββίτητιτη ρᾶιίθ, ἃ αὐ τα ηϊτηθηΐο ὁροὶ διάγθυβαβ ἀοίοτθπι οὐ ἱπάϊρθαη- 
ἐΐατη ; πο ξαρτοθδί ατδθοοβ ὅτε τὸν μακάριον ὠνομἄκασιν ἀπὸ τοῦ χαίρειν ' 
τόν πὴ. ὕὍπᾶεδ ἔβοίΐατα δϑῦ, αὖ γὸχ ἰβύω ααδθ δὴ ἰηϊθΐο νἱχ τθρϑυῖθ- 
Ῥαΐαν, ἴῃ πο οδρίΐθ, απἱρρθ αὰὸ ἀθ ἔογξαμδθ ροΐθβέαίθ ασϑίαγ, βαθρῖτβ 
οοούάτγγαῦ αὐϑτὰ αποα δηΐθϑ ΒΟ] τη ἔδυ πϑὰ8 ἔθγθραῦ, εὐδαίμων. 

11 --- 18. οὔτε γὰρ... . ἐπήβολος. Ουδα Ηῖ5 γϑυθὶβ ἴῃ νἷσοὸ Ὑθγ8 
Ῥραῖο Ἰἰαυπαδηθαῦ τὖ ἴῃ αὐτϑηηατιθ ραγίθι ᾿πνιαθαῦ απδ81 βοτγεϊβ ροὐθη δ 6 
ποϊΐαθθ 111 ἴπ 8586 ἴρ80 ρἷπιβ οοποθᾶθυθ αἀπδηὰ ΠΘΟΘ586 δβὺ, σταγί θα β 
Βαπὺ 1Π1πβ, αὐϑτὴ ἴῃ τῷ μεγαλοψύχῳ τηδχίτηθ ΟὈβουναπιιβ (γ. 1100 Ὁ 82 
οὐ 4 ἢ). 

19. εἰ δ᾽ οὕτω: 5αβοϊριπηΐαν ἴῃ ΗΪβ, αα86 δουτίσθμβ οὐ οδαξίαβ 1οὸ- 
αὔθηβ Ῥχοχίσηθ ἃπέθοθᾶθπξθ ρουϊοᾶο ἢ προσθετέον γβ8 16 βα. δα]ϑοῖϊῦ δὰ 
14 αὐοᾶ ῬυΥῖτηο Ἰοοθο (τέ οὖν κωλύει γ8 14 54.) 58 18 6886 υΐβατα οσαὺ. Εὖ 
1 αὐἴάθτα ὑοΐ απδθβύϊοηϊ ἤπθι ἱπηροηϊδ. ΟΘαδ ἴῃ τ ροβίγθιηο γ8 20 
αὐαιῦ, μακαρίους δ᾽ ἀνθρώπους“; πᾶτὰ Ῥτϊταθτη αποᾶ τηοᾶο ἀθ ξαξατο 
ἐθιωροσθ ἀϊοθπάθπτη ογαὺ καὶ ὑπάρξει, 1ᾷ Βρθταῦὶ αὐἱάθηη οὐ πΟμμπτη αΠΔ ΠῚ 
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ποι αϑοτῶν ξώντων οἷς ὑπάρχει καὶ ὑπάρξει τὰ λεχϑέντα, μακα- ἦι 
ρίους δ᾽ ἀνθρώπους. καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον διωρί- 3 

σϑω, τὰς δὲ τῶν ἀπογόνων τύχας καὶ τῶν φίλων ἁπάντων 
τὸ μὲν μηδοτιοῦν συμβάλλεσθαι λίαν ἄφιλον φαίνεται καὶ 

ταῖς δόξαις ἐναντίον. πολλῶν δὲ καὶ παντοίας ἐχόντων δια- 

οὔ φορὰς τῶν συμβαινόντων, καὶ τῶν μὲν μᾶλλον συνικνουμέ- 
νῶν τῶν δ᾽ ἧττον, καϑ'᾿ ἕκαστον μὲν διαιρεῖν μακρὸν καὶ 
2 ἐς , ᾿ς ᾿ Ἀ , ΡΣ ἢ Ἃ 

ἁπέραντον φαίνεται, καϑόλου δὲ λεχϑὲν καὶ τύπῳ τάχ᾽ ἂν 

ἱκανῶς ἔχοι. εἰ δὴ καϑάπερ καὶ τῶν περὶ αὑτὸν ἀτυχη- 
ὰ Ἀ ῶ δ Ἁ Ἁ }Ὶ Α 

μάτων τὰ μὲν ἔχει τι βρῖϑος καὶ ῥοπὴν πρὸς τὸν βίον τὰ 

80 δ᾽ ἐλαφροτέροις ἔοικεν, οὕτω καὶ τὰ περὶ τοὺς φίλους ὁμοίως 
ἅπαντας, διαφέρει δὲ τῶν παϑῶν ἕχαστον περὶ ξῶντας ἢ 

20. ἧττον] ΚΡ ἧσσον. 

μου ἰθήαθῦθ χϑρθοῦαυι ροβϑιῦ, 864 Ῥ1Ὸ Πα ΠδΥτη. ΤΟΥΤῚ ΘΟΠΙ ΟΠΘ 
Ῥυδοϑαριθηὐβ θϑῦ, πα οοσΐο βοϊθηῦβ; ἀθίημαθ βθηὐθηύθθ 1100 Ὁ 38 --- 2ῦ 
οὐ 11018 9 -- 11 ρΡγοθαμῦ, θβ86 1 νἱύω Ὀθαύω αὐϑηᾶάδτη σγαάπυμ ἀ16- 
γϑηξίατη αὐστη δοοϊάαηῦ Ρ]Θγατηααθ απδ8 ἱπρταῦδ Βιπὺ απδΙηατιϑτη Τα ΠΟΥῚΒ 
τηοτηθηδὶ; τϑοὺθ ἸρΊ ΟΣ ἸπΟΠ ΘΙ Ὧ6 αὐππηὶ ᾿πέθυ ΠΟμπ68 τὸ μακάριον 
Ῥγδθάϊοθτασβ ρουϊθοίαπι οὖ διβοϊαύατη Ὀθαὐούθηη, απι8}}18 ἔουίθ αρπᾶ ἅθοβ 
οδὺ, ϑατηβ18586. υἱἹἀθαπιαν, 

21-- Ὁ 9. λύσις τοῦ ὕστερον (1100 ἃ 11-- 80) ἀπορηϑέντος. Οιοᾶϑὲ 
χιναογίξι" 6 {ϊ8 γοῖιιδ, χαθ ποῆ ἐρϑὲ αἰϊοινὶ ἀοοϊαινγέ, 864 Ῥοδίθ) 18 6718 
νοΐ αηυϊοὶβ ἀοζιγοίὶ, ἐγμϊανηιαγίην χιυΐάφην υἱάαοίν" πόσαγὸ χιυϊάηχιαηι ἐὰ γ6- 

[ἤευγο; αὐ ἐοηοηάιηι, χιο 7αην βιργα αἰξίγίηννιδ, ἐηΐθν θὰ ψιαθ αὐ βογίθηι 
ἀἰράθοθς φογείγιοαγιξ ηνυϊίαδ 6886 οὐ ηιαρηαδ αὐ) ογοηΐαβ Ἰουύξα 8 δὲ σγα- 
᾿οὐξαξίδ. {σέγεην αὐὐΐθην αἰϊηιία υἷυο αοοϊάαΐ αγν ηιογέμο, τὰ ἑαγένηη, αἰ Π ογέ, 
μὲ πομριμημαην οηιγυΐηο ανδύνην υἱαφαΐι" γιθην ἀοζυννοίιιβ εὐἴο πιοᾶο αὐ- 
Ποὶ αἰοογινιβ 81: ἐδ ψιίαθ ροϑὲ 678 οδύψινην, ουδγζαγέ, τθοη (--- Ὁ 1). θνα- 
ῬηγὴΟρίοΥ ἴοο 8αηθ σοῊ ἀθηθν' αϊοθηνθβ, ἐδ οηυγυῖδιιδ χίαθ αηυϊοὶδ αἰδοι 78 
φοϑβέ 67.ι85 ηιογέοηι οογέϊηραγιέ 861, ὍΘΉ6 8οῖ, ἠναῖθ, γιηψιαην ἑαην Ἡλι ϑυνηη 
6886 ἐγιθιιογάνμην εὐὐ ροϑδῖγυέ ϑϑαΐυην 6 8έάξιν 840 ϑυθγέογο υὑδῖ ἩΟΉ, σῶνῃ 

ϑοαΐζυη, ξαοογ6 --- 1101 ὃ 9. 
Θυοᾶ βαρτῶὼ 1100 81 46 Βδὸ απφοβύϊοπθ ρυϑθυηϊ ὑθθοῦαν τάχα γὰῤ 

ἂν ϑεωρηϑείη τὸ νῦν ἐπιξητούμενον (1. 6. 86. ἀθ αὑῷ' παπο ἀρὶθαῦ 
ἀπορία) ἐξ ἐκείνου (1. 6. ἐκ τοῦ πρότερον ἀπορηϑέντος), νογάτα ἔπΐ886 
ἦατα οοπδίαῦ. Τούωῳ θηΐτα δὐραταθηίαοη8 Ὑ]8 ἴῃ 60 ϑϑὺ αὖ ἔαΐα, αὐϑθ- 
1:06 ὺ Τθοτογατα. πη] θουτιιααθ ἀθέαποῦ! Πομἶπὶβ 115 δου θην ἃ μικρὰ 
ὄντα τῶν εὐτυχημάτων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀντικειμένων, οὐ ποιεῖ δοπὴν 
τῆς ζωῆς (4100 Ὁ 28 5α.). 

81. διαφέρει δὲ... 88. ἢ πράττεσϑαι. Οοπιροπαπῦαν τὰ περὶ 
ξῶντας πάϑη οὕτῃ 118 ᾳυδθ παράνομα καὶ δεινὰ πράττεται ἐν ταῖς τρα- 
γῳδίαις; οομέτω τὰ περὶ τελευτήσαντας πάϑη οὕτη 115 αὐδθ προῦπάρχϑι 
ἐν ταῖς τραγῳδίαις. ΤιοηρΘ 8110 ταοᾶο τπουθηΐαν δηϊμηὶ βρθούθὐϊαχα 118 
ΤΟ Όυ5 αὐ89 ΟΟΥΔΙΏ 0515 ἴῃ βοθῃᾶ ρθυρθίσδηαν, 8110 τηοᾶο 115 αὰδ0 δὰ 
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ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4 11. 603 

κ΄ αἱ Ἃ δ κ -» Ἥ . ΄ 

᾿Αιιτελευτήσαντας συμβαίνειν πολὺ μαλλὸν ἢ τὰ παρανομὰ τἴ01885 

καὶ δεινὰ προὐπάρχειν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἢ πράττεσϑαι, 
συλλογιστέον δὴ καὶ ταύτην τὴν διαφοράν, μᾶλλον δ᾽ ἴσως 

τὸ διαπορεῖσϑαι περὶ τοὺς κεκμηκότας, εἴ τινος ἀγαϑοῦ κοινω- 80 

νοῦσιν ἢ τῶν ἀντικειμένων" ἔοικε γὰρ ἐκ τούτων εἰ καὶ διικνεῖ- τιοῖν 
ται πρὸς αὐτοὺς ὁτιοῦν, εἴτ᾽ ἀγαϑὸν εἴτε τοὐναντίον, ἀφαυρόν 
τι καὶ μικρὸν ἢ ἁπλῶς ἢ ἐκείνοις εἶναι, εἰ δὲ μή, τοσοῦτόν 
γε καὶ τοιοῦτον ὥστε μὴ ποιεῖν εὐδαίμονας τοὺς μὴ ὄντας ̓  

84, ταύτην τὴν] ΚΡΉΒΙ;ΟΡ ταύτη τὴν. 
3. ἀφαυρόν] ΚΡ φλαῦρόν. 

ζα θυ] αὐἰᾷθτη πϑοθβϑασῖο ρθε ποῦ βοα δαὺ παυγδηθαγ ἰδηύαμη δαὖ 
βοϊπηδασ. Οαΐβ ἐοϊογταγθῦ οοθπδτη ΤΉ γθϑίθατη απΐθ οουϊοβ δοίδιηϑ Αὐ 
απ86 ἱπᾶθ οὐέα βϑιιπὺ Αἰτϊάαταπι ἕαύα, Ἰπάποθσθ ρϑυηϊοϊθυηατθ σϑπἐΐβ αὖ 
δα ἔοπίοιη τοΐουστο δᾶ νϑίυϑ ΠΙῸὰ βοϑὶαβ, τϑοὐϊββίτηθ Βαθθὺ. ϑϑ: τα] ῦον 
Τἰθθτοσάτη υϑὶ διηϊοοστση ταϊπῶ, αα86 γίντιτη ΠΟΙ Θ᾽η ΒΟΘΙ ὈΙβ8ῖ1η 0 ἀΟ]ΟΥΘ 
οοτηρ ον ἰβϑοῦ, δα τηουύπαση ρουθϊποῦ αὐϊάθηη, βθα ἴδηι αἴγθυβο τηοᾶο αὖ 
Υἱχ ΘΟΙΏΡΑΤΑΥ Ῥοβϑιὺῦ αἰΐθτω γ68 οαπῃι αἰΐογα. --- ΥἹΣ ἀθ μῖβ αὖ ἴπ τ 
βαδῖβ Ῥουβρίουδ συ ἔθοιββθηι, πῖβδὶ ᾿ηδθυργθύθβ ἀπθιἐαηξθα οὖ ᾿ηθυ 586 
οογίαμπύῦθβ υἱἹαίββθιῃ, 

84. συλλογιστέον δή: Ἱποὶριῦ Εἷπο ἀροάοβὶβ δᾶ ΠΠπᾷ εἰ δὴ αποᾷ οταὶ 
γβ 38. Θυῦτῃ γϑῖὸ ἀποθυβ τηθιηγῖβ (εὖ καϑάπερ..... ἔοικεν, οὕτω καὶ 
οὐ διαφέρει δὲ... πολὺ μᾶλλον ἢ) Ῥγδθιηΐβϑὶβ ουϑϊομῖβ απδθᾶδτη ἃτη- 
Ῥαρθβ οἴδαοίδβθ βἰαὺ, τἱδθ ραγίϊοαϊα δὴ δααϊξαν απδ βἰρσυϊβοαξαν απ δᾶ- 
6888. Θοποϊαβίοπθια. Ὀιοὶῦ δαΐθηι ἀπὸ οοτηρυίαπαᾶδ, 6888: δἰ θύθτη ταύτην 
τὴν διαφορὰν 56. Θᾶτη απδηι τηοᾶο Θχριοανοσαῦ αἰτοαὰθθ ργοίαβθοβ 
ΤΑΘΙΠΌΥΟ (γ8 238 βα. οὖ 81 5α.); αἰΐοσυιπηι τὸ διαπορεῖσϑαι. Ἰπαρίξαξίαβ ΠΟ 
αὐἴᾷοτη Ἰοαπθπαϊ σϑπὰβ οϑὺ συλλογίξεσϑαι τὸ διαπορεῖσϑαι πιΘο ἐδιηθῃ 
ἴᾶδθο τηΐπιβ τϑούθ παροὺ. ϑύαμι ϑηΐπὶ, απδιξωξ ομιθυη Πουΐητιτη ΠΤ 
ΟἸαΗἶπΟ Ρδυύοῖροβ βιηὺ ἀδίαποι γ6] Ὀοπᾶθ Ὑ6] τιϑ]αθ τοὶ, δυρισηθηΐο 
6888, πο ἐδῃξιτη ρᾶτνΐ ϑθβεϊτηδυ! ῬΟ888 τὰ περὶ τελευτήσαντας συμβαί- 
ψοντα τοῖς φίλοις ((ἃ αποᾶ οοπβέαθεαῦ ταύτην τὴν διαφορὰν τϑραξαπξί- 
Ῥι5), 564 ῬοΟβδθθ 60 πϑατιθ ῥτοοθαὶ τὸὖ ΡΥῸ ΠῚΠ110 Βα θθαπέασ. Νοϊθθαῦ μος 

- ΒΟΥΙΡΟΟΥ ἰρ86 ἀΐσευθ, ἐϊπθηβ τὸ λίαν ἄφιλον καὶ ταῖς δόξαις ἐναντίον 
(γυ8 238) οὐσυϊπαηῦθβ; ρῥδοθθαῦ ἰρτξαν πα]}]Ὸ0 βαθ͵]θοῖο οὖ τηοᾶθϑίθ ἀϊοοσὸ 
τὸ διαπορεῖσϑαι συλλογιστέον. Οὐδ ΔὉ ἱπέογργθέϊθυβ ἴῃ ἀϊνουβαβ ραγίθβ 
αϊβραϊαπίαν γ6] οοτητηθηἀδηθαγῦ δα Ἦ. 1., δὰ ἃ βϑηῤθηξιἃ ἢ] παροὺ 
αποα ῬΥΓΟΌΘΔΌΙ6 βδἰὺ (αὖ οοπ͵θοξαχα θουτιπὶ ααἱ οοιγῖσαπὺ μᾶλλον δ᾽ ἴσως 
τόδε δεῖ διαπορεῖσϑαι) ἀαῦὺ δοπέτα Ἰΐηρτιδθ Ἰθρθ5 βαηῦ. 

8. ἢ ἁπλῶς: 1ὰ αποᾶ ἴπ τηδρπᾶτη οθτέθ ρᾶτγξθπι Βδυατη τϑταχα οδαϊέ, 
αποπίδτη τσ], οοπβίαῦ ἐλαφροτέροις ἐοικέναι (γ. ἃ, 80); ἢ ἐκείνοις: ἰᾶ 
αὐυοα ἀ6 ἰοῦο σϑῆθυθ σϑύττι υἱαθυὶ ροββὶῦ βιατπίάθυη ἐϑηΐο τ] ΠΟΥΘ τὰ Ὑὴμὶ 
μαθθηῦ τὰ περὶ τελευτήσαντας πάϑη οοτηραγαῦύα, οτη 115 ααδ8 περὶ ξῶν- 
τὰς συμβαίνει, απθιπδατηοάμτη ἃ 81---88 ἀοηηοῃβίγαθαμι οϑῦ. Ὑ᾽ά 65 ἱρὶ- 
ὑὰΣ ὈΘΠΘ ΙΠΘΙΩΟΥΘΙΏ 6886 ΒΟυΙρίουθα ργούαβθοβ 1Π1π8 46 αὰδ ἀἰχίτηαβ. 



04 τος ἈΒΙΒΤΟΤΈΕΈΠΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

ν μι 

ποι μηδὲ τοὺς ὄντας μακαρίους ἀφαιρεῖσϑαι τὸ μακάριον. συμ- 41τι 
βάλλεσϑαι μὲν οὖν τι φαίνονται. τοῖς κεχμηκόσιν αἵ εὐπραξίαι 
τῶν φίλων, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ δυσπραξίαι, τοιαῦτα δὲ καὶ τηλι- 
καῦτα ὥστε μήτε τοὺς εὐδαίμονας μὴ εὐδαίμονας ποιεῖν μήτ᾽ 
ἄλλο τῶν τοιούτων μηδέν. 

γ 5... 0. διωρισμένων δὲ τούτων ἐπισκεψώμεϑα περὶ τῆς εὐδαι- 12 
ἤλεακυ μι μονίας πότερα τῶν ἐπαινετῶν ἐστὶν ἢ μᾶλλον τῶν τιμίων" 

“1. ευἹ -------. γ, έἐυ κων Κ 

ἐσ “ιχκιος ΜῈπ-. 1. τῶν --- δυσπραξίαι] οἵα. ΚΡΉΞ, 
φινέ Ζῇ, ὙρΣ  αὐοαν τ σεουῦρα δε αὐτο πύκε ᾿ 

βίωι, ,ο εὐΐ. (σα υρ ὅ. συμβάλλεσϑαι μὲν οὖν... Ὁ 9 μηδέν. ὈΠρΘηθον ἴθ ἀπῦτῃ ὁοη- 
λυ (ς 7, Ὁ αρλξεις ἐσ μαιπξαν ααδθ ἴῃ π8ο αὐδοϑβύϊομθ οθοῦα βαηῦ: αὐἰῆνυτηαίαν τὸ συμβάλ- 
το ῬΡῸῚ τ. 21,2 λεσϑαι (ν. ἃ 38), ποσαύαν 1ἃ αὐοᾷ αδύπτα τηοάπιι δχοθάθγοὺ ᾿ἰβᾶθηι ἔῸγ0 
Υ ἐπαίνος. ΓΛ νου θὶδ αὐαἰρθαβ Ὁ 88ᾳ. Θαυοᾷ υἹδίϊπασχα δἀαίδαν μήτ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων 

μηδέν, νοΐογαβ Ἰοὺ δὰ ΠΙπᾶ αὐοᾶ Ὁ 2 νἱἀοραῦι, ἰαπύιπι ἀφαυρόν τι 
καὶ μικρὸν 11118 γΘὈπ5. 6588 ὑπ θαθηάτϊτμ. Ηδθο θηΐτη βϑηὐθηςίθ, αὐατη 
τϑρυάϊαῦω πομ 5ἰῦ, Βοὺ βῶπθ οἴἴβοθυιϊῦ αὖ πο ἀπ ΙθυιΒ ΟΠ Ἰρβᾶτῃ 80- 
Τὰτὰ Ὀθαδι πα! θτα 5θα οὐΐδηι αὐδοοῦπατθ οὐτη 111 βἰα πᾶ ϊπθ αὐϑᾷδη 
οοηϊαπούα 5ἰηὺ ΠΡοτῶὼ παπμοιραγθ Δ ᾿ἰϑῦο Ῥϑυῖοα]ο. 

Οδρ. 12. Βοροτίυτα δὰ οϑῦ αὐἱα 510 βυτησησπη Ὀοπατ 568 πϑὔαϊῶ 
“τῆς εὐδαιμονίας (οαρ. 6), αὐὑἃ αὐἱάθηι ἴπ τ ἣ ἀρχὴ υπΐγϑυβαθ Πτι7τ8 
αἰδραύευομϊβ ρῬοβιύω οϑὺ (οῶρ. 7). Οὐμιργοροθατη οϑὺ αὐοὰ τϑρϑυϊτητ8 
ἰρβῶ αἰββθῃβίομθ ΘΟυῸ αἱ ἀθ 18 τοθὰβ θα] θη βαμὺ (οαΡ. 8 οὖ 9). 
Αἀβουϊρίω ἱπᾶθ ἡ εὐδαιμονέα ἰπΐογ θῶ, αὐαδ ἀΠσοιύίθ. οαἰᾶδια οὐ υἱτ- 
ὑαὺ! πομηίμασα ταϑχίτηθ ἀθθηὐαῦ (οαρ. 10), οὔ τησηϊίω θϑᾶθι, αὐαϑηύαχη 
αὐἰᾶθπι ἴῃ γθῦυϑ Βυτηϑηῖ8. ΠΘ.Ὶ ρούοϑῦ, οοπέγο 1] τ ἔουθαμθ (οΡ. 11). 
Τπαμα ἤὰπο δἀάϊξαν οαραὺ αἰψίτητηη, αποᾶ 60 ϑρθούασθ 1Π1|00 Ἰθρθαθοτιβ 
δρραγθὺ βαπθ, παὖ ἑπμασῦθιη ἴῃ ἢπθ τιοπμθᾶσατ, αὐϑηΐα 510 Πυ7ὰ5 εὖδαι- 
μονίας ἀϊρσηῖϊξαβ δία ργϑθδύθηϊιδ. 

{]έγυνην ἐσίένν ϑθαΐαιη, υἱέξαηι ἔηίον τὰ ἐπαινετὰ Ἡμηυθ)θηνν.8. αγιν ἐγΐθ 7 
τὰ τίμιαϑ Αἱ φιιοαοινηηια Ἰανάθ ἀϊσγίην Πμαϑοένω" ἑάθο Ἰαιααίμν, αιΐα 
ἠέα οδὲ οογυραγαΐξιη εὐ 7αοϊαὶ αὐ αἰὐμια χιοάάαην χῶο γοζονένυ. Οιοα 
ἐρίξυ" ἐρϑιθη, οηυγλυθηυ 6δὲ ορύϊηνηυ ὧν ἤ06 ΠΘΉΘΥΘ ἨΟΉ, 68 ,, ὐὖ Ἠ6Ο 4608 
υγοϑυθ αὐυΐηο8 υοϊζηνιιβ Ἰαινάαν 6 66 7168 6α8 ηιυνδι8 ηνοῖζιι8 οοσίίαγὶ γιθητοϊέ, 
νοοῖ ϑοαϊίξαΐοηι (--- Ὁ 217). Νοηῖθ ἐην ἤαηα χιΐάθην ραγέοῃι ηιαΐῖο ϊμαούιι8 
αϊδριυξαθαΐ, φινύην σοϊιρέαξέ ργίηναβ ἀαίυγοιβ αγσιηιθηΐο 6886 αἱοογοὶ χιοῦ 
μον Ἰανααΐν.: Ἰαναο8. ογυΐην υἱγύιν 8. ηιαοηιθ διυγυὲ χω τἀονοὶ βιυγυΐ οὐ ᾿ο- 
ηρϑία φιναθηνο ρον ροίγογυέ (--- Ὁ 84). δε μποϑὶβ αν βαΐὶβ οοηβίαἑ ἄ6 γιὸ 
χιαογοιαΐιν": δοαία υἱέα ὑΐδ αἀδϑογίδοηάα ιαθ τέμια ϑιμνὲ; Ἡδηι6 θγυΐηι, ἐϊα 
αἴλαβ γγίγμορζιυηι, 6886 χιθο οθίθγια οηνυΐα ἐθηαινυξ οἰ σανίδα οὐ φιιαην {υΐ 
-- 1103 α 4. 

Ιῃ ποὺ οαρίδθ πὶ] ρυοροιῖθαν ααο δἀ]θοίο δὰ πούϊοπθμηι τῆς εὖδαι- 
μονίας πιαύατα 6715 ταθ] 15. οορποβοδῦαγ, Ουδργορύθυ ηἶβὶ ἕουτίθ ραῦΐθϑ 1ᾶ 
ἔρβάχῃ βουϊρύουϊ μἴο οουᾷϊ ἔπῖββθ, αὖ ἅπο ρθπθτα οορπαία τϑυττι τὰ ἐπαι- 
νετὰ οὖ τὰ τέμια γτοθ ἀἰβοθυπαηΐαν, βθηθ195 ἰουβιύαῃ τηθοῦχτη ὙΟ] 1580 
Π]ασὰ ρυϊυβασδιι ἃ νἱΐω Ὀθαΐα δα το]ασῶ ρουρθγθῦ ἴῃ τπθυηλουϊᾶτα γθνο- 
οᾶτα οὗ ἴῃ ὑπαϊη ΘΟΙΠΡΥΘ θη ἄθγθ ἀῶ 5101 βυϊοτηῶ νἱἀθυθηῦαγ: τηα]ύα 
βαμὺ τέλη, ταυἹία Ὀοπῶ; ἀϊβροπδηῦαν ἴῃ ἀΐγθυβοβ οὐάϊπθβ, ἱπροπδῦαν 
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ΝΙΟΟΜΆΑΟΗ. 118. 4 19. θῦ 

τὸ ἐπαινετὸν τῷ ποιόν τι εἶναι καὶ πρός τί πὼς ἔχειν ἐπαι- 

18. τέ πως] τι8]6 ΒβΚκ. τηΐῃ. τι πώς. 

αὐδδὶ οαραὺ οτππΐασμη, 51 νἱδ 80 ταίϊομθ ἀρ ΗῚβ υϑῦτιβ οορίζατθ, σίῶ 80 
ταὐομθ ἄρθτθ γ6]18; ἔὰπι Ὑ61Ὸ 80 τη Ὀθα  αΐθ Ῥτοβοϊβοθπάθμι, δα θδπ- 
ἄθιι οὐηηΐῶ τϑίθυθπαδ. 

Ουδ ἴῃ 16 θ6π6 ἔδούαπι, αποὰ πο ἐαπζυτη δια ϑαχητηθτη. ΘΟ. αὐδ8 
Ῥτδθοθββουιηῦ τοϑριοιθαῦ, 864 απϑϑὶ ἴῃ ΘΟμἤΠηΪ 5 ἀπδτατη αἰβραξαυ ματα 
οὐΐαμι δα 1ᾷ φάγοι αν πίστη αποᾶ ἱπᾶθ 8, οἂρ. 18 ρογἰγαοίαπάσθτη δα- 
οϑὺ Ὑιγξαθβ θαΐτη, αὐδ ῥυϊάθτη ἀθῆηϊθοηθ Ὀθαξι αξῖβ ἱποϊαἀθαῦασ οὐ 
ὦ αὐδηϊ ΤΟΣ οτηπῖα τϑίθυτιηὐτιῦ, πὰπὸ ἰδα, τηθηὐΐο δὲ (1101 Ὁ 14 5α.; 
Ὁ 81 54.) αὖ οὐ ορροπαύυν τῇ εὐδαιμονέᾳ οὖ ροβύροπαξατ; ἀϊνουϑὶ θηΐτα 
σθηθυῖβ οβύ, τῶν ἐπαινετῶν; αὖ 11ὦ τῶν τιμίων. 

11 5ᾳ. πότερα τῶν ἐπαινετῶν ἐστὶν ἢ μᾶλλον τῶν τιμίων" δῆλον γὰρ 
ὅτι τῶν γε δυνάμεων οὐκ ἔστιν. 6 ἰγϊθπ8 Ηἷβ σϑπθυῖρυβ ἀσὶ ρθυΐατα 
εϑὺ αὐοπίδιη ἀθ ῬομΟ αὐοᾶδηι ρα ἄπτη 46 Ὀϑαθι αξθ απϑθϑίϊο ϑῦ. 
1πᾶθ φῬτοβοϊβοθμάθτη 6580 σϑῦρα ἀοοθηῦ πῆτε ϑααῖίο, αΌ1 Βπάοχὶ 46 νο- 
Ἰαρίαξθ ἀϊδβραξαξο. ΘΟΙΠτΗ ΘΠ ΟΥΒ αΓ: τὸ γὰρ μὴ ἐπαινεῖσϑαι (τὴν ἡδονὴν) 
τῶν ἀγαϑῶν οὖσαν μηνύειν ᾧετο οὐ. (Ὁ 38 5... Εὖ Ποὺ β58π6 οθυίϊβ- 
βίτηθιτη απϑθοσηαθθ γϑὶ τέμια εἰπὸ γϑὶ ἐπαινετὰ Ἰπίου Ὀομᾶ 6886: Π6Ὸ 
ταΐητβ οθυξαμη ΟἸηη68 δυνάμεις, ἀἸΒΙἾΒ τιϑιι Θαττη οἐΐδηι ρτᾶγαβ Ρο8-᾿ 
βἰῦ 6586, ἐδιθη ῬΘῚ 86 Θχρθίθπαδβ 6886, οἵ. 1208. 87 ἔτι πᾶσα δύναμις ᾿ 
τῶν αἱρετῶν" καὶ γὰρ αἵ τῶν φαύλων δυνάμεις αἵρεταί κ. τ. Δ. Αὐ 
οτηηΐδ, θοπῶ δαὺ τέμια 6586 δαὺ ἐπαινετὰ απὲ δυνάμεις, ἀἰνίδῖο Θβξ πθαὰθ 
Ἰρβῶ στ ππϊουΐαπθ οσοτηρτοθαΐο, πθαὰθ τιδι αΐα, ρα Αὐἱβιοξοϊθη. Εααΐ- 
ἄθπη οοτΐθ Βυὐὰβ σΘΠΘΥΙΒ αἰ νἸβίομθτα ἴῃ πιπῖβ ἱπυθηΐ Ναρτιὶβ ΜΟΥ τι, 
ὉΌΙ δὰ ποβέυὶ ἸοΟὶ βία ΠΠὐπἀΐπουα, απδιηαπδηι 8110 Ἰοοο, τῶν ἀγαϑῶν 
ἔσῖα ἰδέα σϑπθγῶ Ῥγοροπαπέαῦ, βαυρουδααϊδο αὖ ἀπατίο οὖ τϑ]ϊαο ρΘΠΘΥΘ 
τῷ σωστικῷ καὶ ποιητικῷ ἀγαθοῦ 1188 Ὁ 20 -- 8 -- 81. 564 Μαρτπο- 
τῦτη ΜΟΥ σαση αἀαθτη ΟἸΠἶηΟ Θχίστι 56 ὡποίουϊδαβ ὑπτα οχ 110 Ιοοὸ 
Ὠ]Π1] οἱϊοίαβ αποᾶ ἔοτίθ ἀποϊξαπθ ᾿ποθτὰ αϑογαῦ, --- ὅ1π αὐδογαῦαν 811- 
αὐἰὰ αποὰ τηδρὶβ βἰῦ πϑιξαθατη τηδρίβαθθ οοπβίθυ, δᾶ αὐποᾶ τοῦθυυὶ Πδ60 
γϑοῦθ ροββιηῦ, ἴῃ Ῥχουηῦα οϑὲ ποὐϊββίτηα, Ὀοποσυτση ἀθβουιρῦϊο ποὰ Θϑ θη 
αὐἱάθιη ἴῃ ΟἸΉΠΘ5 ραγίθβ 864 ῬΥῸΡΘ δοοθάθῃβ. Νδτῃ οὖ 81118 6 Ἰοοΐβ,. 
α08 ΘΧΒΟΥΌΘΓΘ Ἰοπρατα αϑῦ, οὖ ὃχ Βοὺ οαΡἰΐΘ ϑἰποοῦ, τέμια 6880 488 
αἱρετὰ διηὺ καϑ᾽ αὑτά 56ὰ αὑτῶν ἕνεχα, ἐπαινετὰ ππο νοοδτὶ ποπηϊβὶ 
ἄπδθ αἱρετὰ 5ἰπὺ δι᾽ ἕτερον. Νραὰθ αἵ δυνάμεις αὖ ἰδία αἸβυϊπρτιθπαϊ 
τϑϊζοτθ δ] θπαθ βαπὸ οὗ 126 Ὁ 4 καὶ (ὁρᾶν. δεῖ) εἴ τι τῶν δι᾽ αὑτὸ τι- 
μέων ἢ αἱρετῶν εἰς δύναμιν ἢ ἢ τὸ δυνατὸν ἢ ἢ τὸ ποιητικὸν ἔϑηκεν. πᾶσα" 
γὰρ δύναμις καὶ πᾶν τὸ δυνατὸν ἢ τὸ ποιητικὸν δι᾽ ἄλλο αἵρετόν.᾿ 
ὕπαμη δἄάδιη ργϑθίθγθ Ἰοσατη, αὖ ἀρρατϑαῦ γθυστη 6880 αὐοα βπρτῶ 
στ ραν, ΠΘαπ6 δία αΘ τὰ εἰμι τῶ ΟΡΡΟμΪ τοῖς ἐπαινετοῖς αὖ Ἐ. 1. 
ἔδούατα 81; 1ορῖβ Θηΐτη 116 Ὁ 86 5. ἔτι (αἱρετώτερον 50. ἢ βέλτιον) τὸ 
κάλλιον καϑ' αὑτὸ καὶ τιμιώτερον καὶ ἐπαινετώτερον. ονς τὰ μὲν γὼρ 
καϑ' αὑτὰ τῶν τιμίων καὶ ἐπαινετῶν" τὰ δὲ οὐ καϑ᾽ αὑτὰ, ἀλλὰ δι᾽ 
ἕτερον. --- 58 ἀθ Ηἷβ βϑξϊβ; δἱποοὺ οὐΐτη αποιηοᾶο ποβύτο βᾶπθ 1060 7α- 
ἀϊοανουῖῦ 46 σρθπθεθ τῶν ἑκαινθκῶν: ΠΙᾺ γϑύὸ αἰν βίο θούασα αὔθ Ὀομῶ 

Ασίου. ἘΠΗϊο. ὃ 

» ὩΡΝ 5 Ἵ »ν 

1. δῆλον γὰρ ὅτι τῶν γε δυνάμεων οὐκ ἔστιν. φαίνεται δὴ πᾶν τιοῖν 12 



00 ΑΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ἘΤΉΗΙΟ. 

πριν 14 νεῖσϑαι᾽ τὸν γὰρ δίκαιον καὶ τὸν ἀνδρεῖον καὶ ὅλως τὸν 41: 
2 ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ “- ν ᾿ , . ᾿ 

τό ἀγαϑὸν καὶ τὴν ἀρετὴν ἐπαινοῦμεν διὰ τὰς πράξεις καὶ τὰ 
ἔργα, καὶ τὸν ἰσχυρὸν καὶ τὸν δρομικὸν καὶ τῶν ἄλλων 
[} -» ΄ ; Ὶ Ἃ, 3 ἕκαστον τῷ ποιόν τινα πεφυκέναι καὶ ἔχειν πῶς πρὸς ἀγα- 
ϑόν τι καὶ σπουδαῖον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν περὶ τοὺς 

ϑεοὺς ἐπαίνων" γελοῖοι γὰρ φαίνονται πρὸς ἡμᾶς ἀναφερό- 
20 μενοι, τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὸ γίνεσϑαι τοὺς ἐπαίνους δι᾽ 

ἀναφορᾶς, ὥσπερ εἴπαμεν. εἰ δ᾽ ἐστὶν ὁ ἔπαινος τῶν τοιού- 
» “ » ἘΡΑ͂Ν ᾽ “, , 2 . πον 

τῶν, δῆλον τι τῶν ἀρίστων οὐκ ἔστιν ἔπαινος, ἀλλὰ μεῖξον 
τι χαὶ βέλτιον, καϑάπερ καὶ φαίνεται" τούς τε γὰρ ϑεοὺς 
μακαρίξομεν καὶ εὐδαιμονίξομεν καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς ϑειο- 

56 τάτους μακαρίζομεν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀγαϑῶν; οὐδεὶς 

1ὅ. ἀγαϑον] ΚΡ ἀγαϑόν τε. 16. ἰσχυρὸν καὶ] ΚΡ ἰσχυρὸν δὲ καὶ. 
22. ἔπαινος) ΚΡ ἔπαινος τῶν τοιούτων. 

3 ὦ βαμῦ, αὖ Δ]1ἃ βἰπὺ δι᾽ ἕτερον αἱρετὰ αἰΐω καϑ' αὑτά, ἴῃ ΝΙΟΘοΙΠΘΟΒΘοΥστα 
ἀϊδραϊαύίομθ ποῖ ἐδηΐπιη ἰρϑῶ 78πὶ οοπδύαὺῦ βθα οὐϊδιη δα συἱΐζϑιη Ὀθαύδτηῃ 
ψ6] βυμηπητη Ὀοπυτη χοαύωῳ οϑὺ ὀρ. ὅ, αὖ 51 δᾶ μὲϑ βοηὐθηθιβ γϑθάθαη- 
ἄστη 6886 υἱάογοῦαυ βουϊρύουϊ, ποῖ ταΐγτιηὶ ΘΌΙΩ ἰϊδάθτα τθθὰβ 8]1ὼ πο- 
τηΐη (τίμιον οὐ ἐπαινετόν) Ἰτῃροβυΐββθ, πθ 18 δϑᾶθιη Ἰοαπουθέπισ, (τᾶ 
ἴῃ Ὑ6 81 αὐϑοβίγουῖβ αὐϊα ἀϊοαῦ ᾿ρβῶ γὸχ τίμιον, Υἱχ πθοθβ86 δυϊῦ ΤΟ 66 
η6 Μαρηῖὶβ Μουηθυβ πἰτηϊδτη μαΌΘαΒ Πᾶθπι ἀπ 1188 Ὁ 28 τέμια Ὀτθ- 
γὶΐου θα νϑιϊηῦ γοοϑιὶ ἐφ᾽ οἷς ἡ τιμή. ἨοποΙθ Θηΐπὶ βᾶπθ αΙσ ἰβϑίτηῶ 
γἰγῦιβ, τατ]ύα, α11ὼ απ Αὐἱβίοίθίθβ Βἷὸ τέμια 6888 ποῃ σα]; πιὸ τέμιον 
οϑὺ αυοα Βο]θτη Ῥ61 86 να]ϑῦ γ6] ἀἰριϊῥαύοτα ΒΌΘΤΗ Ῥτθίϊυτηνθ ἴῃ 86 ἴρ80 
μαρϑὺ, αὖ τϑοΐθ ροβϑὶὺ οὐΐδιν ψόμισμα τῆρεν ΟΡΡροῃὶ εὐώνῳ ῥβέυσο 
(ἀβ4δ᾽ 98). 

20. τοῦτο δὲ συμβαίνει: ποῦ 1. 6. τὸ ἀναφέρεσθαι πρὸς ἡμᾶς δύ 
ὨΘΟΘΒΒΘΤΙΟ ἴῃ Ἰαπαδμ 15 ἀ115, αποπίαπι θῶ ϑϑὺ Ἰαπᾷϊβ πούπτω (διὰ τὸ γέ- 
νεσϑαι τοὺς ἐπαίνους δι᾿ ἀναφορᾶς) π60 Ῥοβδάχητιβ δ] 16. αὐἱδασθηι 
Ἰαυπάδγθ. ἴῃ ποὺ ἰσιθαν τἱα]οα}} δ] αυἹα ῬΘΥΟΙΡΘΥΘ 5101 νἀ θῦαν Αὐϊδυοίθ!θ8 
δὶ αὐἱθ ἄθππμη οἴεσαὺ Ἰαυᾶϊθυβ αὐἷω ὈΘηΐρτ 8. 510 οτρῶ τηογύα]θ8. γ6] δᾶ- 
7ανοῦ ἵπορΡ68: 14 αποᾷ ΡΙο οοτΐθ δηΐτηο πυᾶ ἔδοι]θ 1116 ρϑυβαδβθυῦ. 

24, τῶν ἀνδρῶν τοὺς ϑειοτάτους μακαρέξομεν. Θείους ἄνδρας Θατη 
Τιϑοθἀϑοιηοη 5 ἀϊοὶ οΘηβοοἷβ ἀπουατα εἷῦ ἡ ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετὴ, ἡρωϊκή τις 
καὶ ϑεία ((148 ὦ 19. 27 5.). Ουοάδὶ πὶ μακαρίζονται, παυὰ ἃ τ οτὺ 
ἰπὐουτοσαιθ, ΘΠ οὐΐδτα Ὀθαῦὶ ἀποθμαϊ 5ιπῦ; αποᾶ 51 οοποθάδθαγ, απ86- ἢ 
τϑηᾶαμῃ πᾶατῃ ΔἸ ΟΥ ΠῸΠ ροβϑίηῦ 6588 ϑιδῖοι, τἰδὶ τῇ ἐκτὸς χορηγίᾳ ὈΘΠ6 
τηπηϊθ!. 5.64. Αὐἱϑίοῦθιθθ πϑύαπι γϑυτπλ ἀοούγίπϑιη ἴω νο]Θθοῦ 6880 ὁ01- 
Ῥαταύθιη αὖ αὐϑηὶ ῥ᾽ αυϊπποσαχη τϑύϊοπθιη παθθγθῦ, αὖ ΘΟΙΉ ΤΙ ΠἾΒ ασδ8] 
οϑϑϑῦ δ᾽ πϑα8, ποη δια βίῃραϊατοτα αὐδηάδπι σιΐαθ ΘΟ μα ΠΟ ΠΘτα τᾶγϑτα- 

γ6 Ῥουϊθούοηθιη γί συ 5 τοϑύσιούυϑ. 
ῷὅ. τῶν ἀγαθῶν: το8. Ὀοπδβ ἀϊοὶ ρραιθῦ, πθὸ ταΐϊπαβ ρομθ γα 

ἢσπο ΒΌΡΡΙΘηάαμη 6888 τὰ ϑειότατα; 46 αὐδ Ὀγουϊίαῦθ Ἰοααθηαϊ γϑοῦθ 
δα Ἀ.1. ποπμπ]]α, Ζ61115 δἀποίαῦ. αοᾶ γϑῦοὸ αἰβυτηδῦαν, πϑιηΐπθιι ἰδὰ- 



ἡ 

ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. 4 12. ΟἹ 

Ατὸγὰρ τὴν εὐδαιμονίαν ἐπαινεῖ καϑάπερ τὸ ΘΉΘΘΝΝ, ἀλλ᾽ ὡς τιοῖ0 36 

ϑειότερόν τι ὶ βέλτιον μακαρίζει. δοκεῖ δὲ χαὶ Εὔδοξος 

καλῶς συνηγορῆσαι περὶ τῶν ἀφιστείων τῇ ἡδονῇ" τὸ γὰρ μὴ 

ἐπαινεῖσϑαι τῶν ἀγαϑῶν οὖσαν μηνύειν ᾧετο ὅτι κρεῖττόν ἐστι ᾿ 

τῶν ἐπαινετῶν, τοιοῦτον δ᾽ εἶναι τὸν ϑεὸν καὶ τἀγαϑόν᾽ πρὸς 80 : 

ταῦτα γὰρ καὶ τἄλλα ἀναφέρεσϑαι. ὁ μὲν γὰρ ἔπαινος. 

τῆς ἀρετῆς πρακτικοὶ γὰρ τῶν καλῶν ἀπὸ ταύτης" τὰ δ᾽ 

ἐγκώμια τῶν ἔργων ὁμοίως καὶ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν 

ψυχικῶν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως οἰκειότερον ἐξακριβοῦν 

τοῖς περὶ τὰ ἐγκώμια πεπονημένοις, ἡμῖν δὲ δῆλον ἐκ τῶν 8ὅ 

εἰρημένων ὅτι ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία τῶν τιμίων καὶ τελείων. 1108 α 

26. τὸ δέκαιον] ΚΡ ργ. δέκαιον. 29. κρεῖττον) ΚΡΉΣ ΜΡ χρεέττων. 

ἄατα τὴν εὐδαιμονίαν, νἱᾶθαβ ἃπποι Ῥτδθίθυ ϑϑῃ Οδτιβᾶπι ασδπ ΘΧΡΟ- 
βἰζατη Ἰθραβ, 80 αἱία ἀθ αὰὰ Ατϊβύοθιθβ οὐη πο ἐδοθύ. Ἐξθηῖμι ἀαστα 
ἴπ Ἰαυπᾶθπη Βοτηΐϊηΐβ νϑὶ τϑυστη ΠΌΤ Θ ΠΥ ἀβΒατηι πϑαπθαῦ ηἶἷδὶ αὐοᾶ 
Ἰρβουυτη υἰσῖθυθ γϑὶ νοϊαπίαθθ δ]ΐατιο τη 0 810 σοτηρδτθξατη.,, ΒΌΤΩΤΩΤΙΤΩ 
11πα Ὀομυτη αυοά οταηἶδ, ΘΙ ΙΘχαβ ἱπ ἀπῦτῃ Θομηροβαϊῦ ΡΠ] ΟΒΟΡ μα 
ἔσται 6 παϊηθῖο τῶν ἐπαινετῶν τοταογιῦ αὐσὰπῃ οἱ δἀάοπᾶδ γ8] δατηϊβοθπᾶθ 

6556 σϑηβογοῦ ἔουζαπεαθ ἄομδ, βῖπ ααϊθι8 6588 ΠΟ Ῥοββθῦ. 
21. Ἑπάοχὶ δὲ ἱπρθπίυπι οὖ τηοῦθ8 ΠΟ ῬϑΥΥΪ δθϑυύϊτηδββθ Αὐϊϑύοίθ 61 

ααπτη 6χ ΒοΟ ἴοοο οἱποθὺ, ἔπτη Καὶ 2, υαὐδϊ ΡΙατα 6708 δυρσυπιθηΐω ἴπ Θ8ῃ- 
ἄθτηω 46 νοϊαρίαίθ βϑηξοπίϊατη τϑοθηβαϊδ, μδο αὐοα πᾶπο οΘοτητηθτηογαῦ 

ΟΥ̓ἶ550, ἐδπατδηη τ θὰ ῥυϊάθηη ρογϑοὐ. 
88. τὰ δ᾽ ἐγκώμια τῶν ἔργων: ᾿ἰβάθτη ἔξδγθ σγϑυθὶβ Επιάθσητιβ 1219 Ὁ 

᾿ 8. 9 Ἰοαπίξαγ, οὐ ρϑι]]ο δοουγαίϊῃβ βθα ἴπ βαπᾶθπι βοηϊθηζίδπι 1219 Ὁ 
14 3α. τὸ μὲν γὰρ ἐγκώμιον λόγος τοῦ καϑ᾽ ἕκαστον ἔργου, ὃ δ᾽ 

Ἷ ἔπαινος τοιοῦτον εἶναι καϑόλου (ἰἴα Θηΐτι νου πᾶπο Ἰθστιηξατ), ὃ δ᾽ 
εὐδαιμονισμὸς τέλος. Βιηρτ]οταπι ἔργων ἰσίξαν ἐγκώμιον δε; 5ῖπ θϑᾶάθιῃ 
τὰ ἔργα γε] αἵ ἐνέργειαι ἘΠῚ ΘΥΒΔΘ ἴῃ ΠΤ ΘΟ Παρ Θ ΒΘ πη αΣ 78τα 

: ῬΙῸΡΘ δοορασπὺ δα τὸ τίμιον, αὐἱρρθ αυοᾶ ἴρβῶ Ὀθαυαβ Ρυΐπιο Ἰοοο 8: 
ἔ ψυχῆς ἐνέργεια. Ουδρτορίεδν πϑατθ 1ᾷ ταΐσττιτη δβὺ, απο ἢ ϑεωρία, αὑδθ 
; ἴῃ 16 ψυχῆς ἐνεργείᾳ Ρυϊποϊραξαιη απδ8ὶ ἐθηθαύ, 1178 Ὁ 81 Ἰηβῖστιὶ 1060 

αὐτὴ καϑ᾽ αὑτὴν τιμία γοοδίαν. --- Αα Βδᾶθο ΗΠ ἴδτο δὅδαμι αὰ88 ἴπ 
ΒΒοίουϊοῖβ 1867 Ὁ 26-- 86 (ἃ. γ. ϑροηρθιστα) 46 παίατα ἐπαίνου, ἐγκω- 
μίου, μακαρισμοῦ, εὐδαιμονισμοῦ ἀϊδραϊαπίαγ, αὖ 716 ρΡοββὶβ ἀπ ϊΐαγθ δὴ 
γϑυθὶβ αὐαδ Βῖο βθαπποΐαν (1101 Ὁ 84 ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως οἰκειότερον 
ἐξακριβοῦν τοῖς περὶ τὰ ἐγκώμια πεπονημένοιξ) ΔΌΪΘΡΕΤΙ πο5 ἀἸϊοθηάθμ 
5:0 δα ᾿ἰδέθα Βμοξουϊοοσασα οἀραΐ. 

1. ἡ εὐδαιμονία τῶν τιμίων καὶ τελείων. ἘΠΛ ἴρβο μοῦ οδρί[θ (8ὶ 
ἴξα γθ]ῖ8 ἱπξογργθῦαυὶ υϑυρα ἐκ τῶν εἰρημένων) πᾶθο αὐἰάθιι οοπβίδπί: 
Ὀθαε αι ατηῖβ αποπΐαη) ἱπῦθυ οτηηΐϊτισι Ορἐϊτηδ, δῦ ΠΟΙ 6888 Ἰααάθτη 56 
μακαρισμόν (1101 Ὁ 22. 2ὅ---ὃ7); ααπηϊαὰθ οτημΐηο ἔπαινος δι᾿ ἀναφορᾶς 
ἰδ, τηϑιρῖβ 6558 ΘΧΟΘΙΒΌΠ ΘΘΠῸΒ ΘΆΤτιΠ ΤΟΙ, αἀπδ8 0 ἴα 5᾽πηὺ ὈΟΠδΘ 
αὐἷα δὰ «απ αὐοάάδτη τοίθγαπίαν, βοᾶ δα αὖ δὰ 'ρβὰβ οθέίθγσα οτηηΐδ 

δ᾽ 



08 ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ΒΤΉΤΟ. 

“ 3 δ , Α, ᾿ 3 ΑΙ ΄ " 

1105 ὁ 3 ἔοικε δ᾽ οὕτως ἔχειν. καὶ διὰ τὸ εἶναι ἀρχή" ταύτης γὰρ 415 

χάριν τὰ λοιπὰ πάντες πάντα πράττομεν, τὴν ἀρχὴν δὲ 
καὶ τὸ αἴτιον τῶν ἀγαϑῶν τίμιόν τι καὶ ϑεῖον τίϑεμεν. 

Α 18 ---  Β οχίν. 

ὅ ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ᾽ 13 

Ί [ Βἰπύ γοϊαΐα. ϑ8ᾷ μδθο, τὴν εὐδαιμονί ἀνθ888 ἄριστον, δᾶ ϑαπᾶάθιῃ αὖ δᾶ 
Βατηταιη) τέλος βρθοίαυθ τϑ] αι, ῬΟΥΤῸ 6888 θᾶπι τέλειον, ἀρχὴν οὐ αἴτιον 
((ἃ αποὰ πᾶποὸ ἃ 1--4 δἀαϊθαν) τηυϊέο τηθ]ῖυθ αὐδῖὰ μἷς Ὀγουϊίου Ποῖ 
Ῥοΐθγαῦ ὀχροβιίω ἀπᾶμστη δγϑμὺ οὖ ἀθιπομδίσαίω πηϊνθυβῶ αἰδβραύα ίομθ 
οδρίθαμι ὅ--9. Οποᾶ γοῦῸ πῦὰποὺ ἀπῦτα ποναμῃ δ] οἰξαν, 6558 ΠΠᾶτὰ τῶν 
τιμίων, ὰ ἰαπύατη αἰθϑὺ αὖ οοιηργοθαύμπι δἰ αὖ πθ σϑύρυσα απἰάθηα 
ΘΌ αἸ γθυῖτηπβ αὐ1ἃ ὑδπάθμηι αἰοαῦ γοὸχ ἰδέα, τοῦ τιμέουι Ουδρτορίοι βἰααὶ- 
ἄθπι οθγύτπιτα ουαῦ, θὐϊδιι τέμιον 6886 αποᾶ γΘ]1α 18 1118 αὐ! θαῦ8, αὐδθ 
7δταατη οοπβία θαμῦ, οὐπθίατη θϑβθῦ, τθοῖθ το παρϑῦ; βὶῃ τηΐμτβ, τηΐητιϑ. 
- Μοποηᾶδ μΒαθο υἱάθραπίτνν, αὖ αὐἱὰ ἴῃ Ποὺ οαρὶΐθ βουϊρίου 5101 ρτο- 
Ῥοβυϊδβθὺ σγϑοῦθ 1ηὐθ] ]Π]ρϑυθύαυ ; απθηιδαάτηοάθππι Θηΐπὶ ΔΡ ἰηἰδίο Ῥυϑθιηβὶ- 

᾿ΤᾺῸΒ τηΐπτ5 1 βρθοϊαρθαῦ απο γϑυθῶ 8018 διὸ πουηΐηδι ρϑυβθαπθηίθβ οἰβοὶ 
Ῥαϊανθυίσητιβ (50. αὖ Βοϊγθύαγ, πὸη ἐπαινετὸν οθ86 νἱΐαα Ὀραΐαμι 56 

᾿τέμιον), αὐδτα μοο αὖ ἰἄοπθο τηοᾶο ἐᾷπαῦδιη ἴῃ ἤπο ἴῃ ἀπατα ΘΟ] ρθυθη- 
ἴα αὐ88 46 ἀϊρπίδαῖο τῆς εὐδαιμονίας αἰδβρυϊαία, ογϑηῦ, ἀπἀθ ρθυΐασῃ 
οβϑϑῦ, ἀπ ἴθυγθ Π]ῶτὰ ἃ ΥΘ]α 0 ΘΌΠΘΥΘ ὈΟΠΟΥΊΠΙ, ἱπιρττηΐβ δ ἰρδῶ νἱσϑαίο. 

Ῥοχβοίᾷ αἰβραξαύουθ ἀθ βυμηπιο ῬΌπΟ γίζαθ γ6] 46 εὐδαιμονέᾳ 7δτα 
ΔἸ θθυσση ΝΙΘΟΙ ΘΟ ΘΟΥΆΤΙ ΠἸ στ ἸΠΟΠΟΔΥ ἀἰχουῖβι Οὕρια 8ἱ Αὐἱύούθ! οἱβ 
Βηϊραβ οοπέϊπουθ οὖ Αὐϊϑύούθιθο {ϊ{π]ὺ ᾿ηβουΌογ6 γΟΙ θυ ται, ἀἸοθμα 8 
ῬΘΙΡΘΥΘ ἱπᾷθ ἃ 4 18 ἀβατθ δὰ Ψ 8 οὖ 6886 κοινῇ περὶ ἀρετῆς; αὐοᾷ 
Θηΐτα ΟρὰΒ 1102 ἃ ὁ γϑυ]8 περὶ ἀρετῆς ἐπισκεπτέον Ῥγορομίθαγ, 146 πὶ 
δὰ ἤποπὶ Ρογἀπούστα 6888 Ρτδρα!οαίαν 1114 Ὁ 26 οομβιθῦο τῇοσθ κουρνῇ 

, μὲν οὖν περὶ τῶν ἀρετῶν εἴρηται ἡμῖν. ϑἴη δὰ ἰᾷ δηίτησπι αὐξοπδητιϑ, 
απ86 τοξίο 50 ᾿πίθυ που τὰ ΠπΠῸ ἀπΘΠὶ αΑἸχίπηὰαβ ΠΡυττα οὖ ἱπύῦθι ῬΥΊΟΥΘΙΙ, 
Βαυᾶ ἴω γο8 86 παρϑῦ, αὖ ὑγδηβιθα σομηποο ἱπγθηΐο τοὶ παποῦαν ἡ 
εὐδαιμονία, αὐτὶρίαῦαν ὑγωούμἐϊο υἱγύαἐϊβ; βθα ἴῃ βάθη ροξίαβ τ Ηἴο οὐ 

ΠἍΠΠ1ὸ γουβαύαν αϊδραίείο, αὖ ἀθοθῦ. ΣΥϑτΣΝ ααυμι Ῥοαύεαβ ἀπο δια ρ]θοὐα- 
αι (ψυχῆς ἐνέργειαν κατ᾽ ἀρετὴν οὐ ἱκανὴν τοῖς ἐκτὸς χορηγίαν), ἴῃ 
15 αὐὑδ 4 ὅ---12 Ῥγϑθιηΐϊβϑ βαηῦ βϑὐϊβ ἀθπηοπδίγαψαχη οϑῦ, οὖ αὐϑηΐαχι 
αὐτίαυθ Ῥαυῦϊ ὑὐἱθαθπαάστῃ οὖ ααϊὰ ϑιὺ χορηγία 1118; ἐνέργειαν ὙΘΙῸ ᾿ἰβύδῃμ, 
ἴπ αὑῷ αὐἰάθη! βυτητηθτη τοὶ Ῥοβιῤαμηὴ Θ586. ΘΟΙΙΡΘΙΥΙΤΩΤΙΒ, ΠΟΙΏΪΏΘ 500 
ἀοδισιιδύατη Ἰθρίτηαβ, 81} Ἀπ ρ]1π8. Ῥουιηοάθϑίθ ἰρίθαν ἀϊοὶ ΟΘΗΒΘΌΪΠΒ, 
81 πὸ ἀθ τ δοουταύϊιβ ἃραύαν. , ὅτι τάχα ἂν βέλτιον καὶ περὶ τῆς 
εὐδαιμονίας ϑεωρήσαιμεν “ (1102. ἃ 6); οἸηπίτθτη Θηΐτα τηδχίτηθ πδ6ο δά 
᾿ρβῶτα Ὀθδυϊ αύθυη οοσηοβοθηάδηῃ ρου ϊπθηῦ. δ, ἴῃ 6 48 ὯΠῸ αυθθυθθ 

ἐ Ποροῖῦ: ααἱ ἰϑούαμι 510, αὖ Ατὐἱδύοίθθθ αἀαστη οχ ἀθβηϊίοπθ θ᾽.8 ὈΥΪΤηΟῸ 
Ἴοοο 46 ψυχῆς ἐνεργείᾳ ἀἰϊδραϊαπάθπτη 6586 νἱἀθαίαν, πορ]θούᾶ απδϑὶ 1]ῶ 
βὐαύτη δα τὴν ἀρετὴν Ῥγορθιδυθυϊῦ. ΝΟαὰΘ ΘηΐΠ β'ηθ 7αϑίῶ οαθιβῶ 60Π- 
7θοουῦ δ᾽ ααΐδ, 51 τϑούῶἃ 11 νἱᾶ ᾿πϑυϊυββθῦ ῬΒ]ΟΒορμαΒ, ξαδαχτμη [1556 
εὖ αἰ βου]ϊδαῖοβ. αὐθάδη γ6] οὐδουγιίαύῦθβ, αὐἱθὰβ Ὀ] ΥΩ αἱ 818 ΠΙΌΥῚ5 
ορϑύδτι ἀθάθυυπῦ ἱπ ϑυτόσύθιη ἱπάποι! ϑααμῦ, οταπῖπο ονἱδαγθαῦασ. Νϑτα 
αἰγθα 8 πουηΐη6 18 110Υ18 ᾿πβουρύο [ϑούπμῃ οϑὺ αὖ βαυαᾷ ῥϑαοὶβ υἹαθγθίαυ, 
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εἐἂν βέλτιον καὶ περὶ τῆς εὐδαιμονίας ϑεωρήσαιμεν. δοκεῖ δὲ 
καὶ ὃ κατ᾽ ἀλήϑειαν πολιτικὸς περὶ ταύτην μάλιστα πεπο- 

6. ἐπισκεπτέον] ΚΡ ἐπισκεπτέον ἂν εἴη. 

ἄθ ραγίθ ἐδῃύατη δηϊτηΐ Ἠπτηδη] ἀαἱρΡ6 ἴπ ἀοοίτπῷ οἰμοῶ απϑθβύϊομθυα 
6886; απ γϑῖοὸ ἀ6 διανοέᾳ γε] 46 ϑεωρέᾳ αϊδραίεαίδ, βαπὺ ἴπ ΝΙοο- 
τηΘ ΘΗ 615, ΥὙ6] ᾿πΒΈΡῸ. 6886 δα]θοίδ γὙ681 οὐΐδιην ξ8159 ἱπου]οαΐα. ΟἸ]ὺΒ σοὶ. 
δΏβατη οὐ Ῥγαθθυϊὺ Αὐϊβέοθθβ; ροβίαπδπι Θηΐτη ααδ81 ἃπΐθ ἔθη ρῈ8 
ἴῃ τὴν ἀρετὴν ἰούπτα 586 νονεϊδ, μοο ἀθαϊ σαυϊσαῖο Ἰοαποπαᾶϊ τηοάο, αἱ 
ΠΟ ἐαηέατα Ρ]Θυτιθιατιθ Ὀσθυϊθον δα υἱτξαύθπι τοίθσσθῦ απαδὸ δὰ οἰμίοατα 
σἰτἑαξοιη βοϊϑηι ρου ἰπογθηΐ, 56α οὐδ ΠἸΌσαπὶ πππὸ ππίγθγβαση Α' -18-- 
Τ' 8 ᾿Ἰπβουϊθογοὺ βἰτηρ!οϊζου περὶ ἀρετῆς, ἀαδτπα α81 ἴα οϑὺ αἰβροβιθιβ 
αὖ βορογούβ δῸ ἱπιέϊο ἀϊαποδύϊοῦ υἱτίαῦα ὑούαβ ἴῃ 115 γσθθπβ οοοπραίαβ 516, 
αὑ88 δᾷ τὸ ἦϑος βρθοϊαπῇ. : 

Τοβηϊέϊονια ποβίγ δοαϊἠἑαξἐβ (ΟΡ. 6) 60 ρμεογαιιοίηνι" οἱ 6 υἱγένἐο 
αραηνι8 (--- 1102 ἃ 7); φιυῤιρψιια εὐρυϊυεγδα ἤαθο αϊδριίαίίϊο ροϊίξίοα 581ξ 
(οαΡ. 1), ὧηη οἱυϊέαξε τὉ6γῸ τι γοὶ ἡιαρὶβ ορόῦα ἀξίνη χιαηὶ τ οἷτδ5 
υὐγένεἐϊδ δὶηπξ οοηιροίεβ, δοάθηι σορίηι" -- ἃ 18.0Ὀ. γι μέοην αἰΐξοηι,. 
ημορίαηνυ (6 τὶδ αρίηνιι8 φαθ Ποηνῖηῖβ διέ ργοργία, απίμιαθ υἱγέμέθην 
αὐἱοίηνυιβ (--- ἃ 18); πεοοδβαγίμηι ἐσίξι αὐ πα ἀοοίγίηαηη εὐ πορεία 
οογΐο (6 απῖθιαθ Ἰμρνάθαθ παξιγαἃ βοϊαγέν" --- ἃ 386. ιέα ἐπ. γ6 Ῥιθῖο 
ϑ Ποϊέ ργύρνιθον χυυάθηι αἰβοογΉ6γ6 ἴη, απίηια αἰξογαηι φιιαβὲ ραγέοηι χιίαθ 
γαξϊογῖβ ΘΔΡΕγ8 68ὲ, αἰξογαηλ χα γαϊξοηοηη παρε (--- ἃ 82); ἀοίραθ,. 
ῬΥϊοΥ 8 ἐδ, φιίαθ θΔΡΟΥ8 6δὲ γταϊϊογῖβ, ἐέογίν ἀαβ ραγέοβ. Θιαγιηι" 
“πα 65 τὸ φυτικὸν 861 ϑρεπτικόν, οοηνηθη ἐϊϊμα οηιρυῖδιιβ ατϊηιαη- 
ἐϊδιιβ, ἤδη τη ἀογηνϊοηἐίθιι8 Ἠυΐγνιβ χα τη ΘροΥ ΘΟ αοὐΐβ ΟρογαΉ5, 
συν υὐγέι!5 χιϊάφηι αἰΐχιια 6δὲ οὐ ἐρδῖνιβ, αὐ ποὺ ἐπα χα πόηιο θοηιιδ α 
μιαῖο αἰ εν (--- Ὁ 12). ΑἸέογα, φιαθ 7αην ραγέϊοορβ οϑὲ γαξίοηῖβ φιαην 
ἔρβα πο Ππαϑεὶ, ορέϊηιο οὐϑογυαέν" την ἐϊβ8 χυυὶ τημροίι, φιοάαηι ατϊηνὶ αδγὸ- 
ρύιμρέμν αὐ ἑαϊΐα χιίαθ βἰδὶ πον, διιηξ ργοθαία; τριάς βαύ᾽8 αρρατγεΐ, χιιαηι 
αὐυογϑιώη. δὲ ἴος φιοᾶ τὸ ἐπιϑυμητικὸν υεοἱ τὸ ὀρεκτικὸν στυοσαῦυογβ αὖ 
ἔρβα ταξίοηιο, οι Ῥοϊεϑέ αυυΐάφηι οὐέοημρογαγε, 86 ροξοδὲ οἰΐαηι αανογβαγὶ 
(- Ὁ 285. Νέεο ηυΐητιβ αρογέμηη, αἰξονγα ἑάθην, χιθην αὐηιορηίξίογυὶ ραΐεαΐ, 
αὖ {{|19, φιιοα Ῥγίογε ἴοοο ποριϊηαυΐηνιδ, τῷ φυτικῷ, φιεΐρρε φιιοα γιῖϊο 
μιοᾶο οδέοηιρογο ταϊϊοτιὶ (-- 1108 ὦ 1. Τοαζιημη, ἐσίψι" εδὲ τὸ ὀρεκτικὸν 
ἐμοῦ τὐγηγιθ, αἰχθα ον ηνΐγιβ γϑοίο αἰοὶ ροίεβὲ παϑοῦο γαϊϊοηθην (μὲ 
αὐοΐβαηι 6886 βἰαϊμαηνβ παξγαηι τοῦ λόγον ἔχοντος) φιραηι σαγοῦ ταΐοη6 
(μὲ ἄνιο βὲπὲ τὰ ἄλογα) -- 1108 ἃ 8. Οιμορηιαδηιοάνηιν τὉ6γῸ δ: [νἶβ, χιίαθ 
Ἰιοᾶο αὐἰξία ϑιρηξ, αἀναβ 6886 ραγίοβ απΐμιας Ἰμρμαηαθ ρυορτίαβ οοηβίαξ 
(σογιηιμηθ θην τὸ φυτικόν), Φοάθην ἡιοᾶο ἄμο υὐτέιέιν (Τμηπ αν αὐ θ)}) 
φοΉΘγα 6886 αϊοϊηνιβ, ἀἰανοδίίοαβ δὲ οἰυϊοαβ : φιυϊοινγυχιια ογΐηι Πιαδίξιι5 Ἰανιᾶο 
δὲ ἀΐφροιιδ, ουὐγέμεδ υοσαΐμν" --΄108 ἃ 10. 

6, ἀρετὴν τελείαν ῬΥΪΤηΌΤΩ ΚΕΊΜΕΝΑ 1100 ἃ 4 α. ν. 
8. ὃ κατ᾽ ἀλήϑειαν πολιτικὸς .... πεπονῆσϑαι. Πονεῖσϑαι περί τι 

αὐοᾷ οἰϊδιη 1101 Ὁ 8 Ἡβδοναίπην. γᾺΤΟ ἱπυθηθυῖβ: τησ]ῦο τιϑι αι ἀθ 
βϑάθη τὸ ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι περί τι, 5Βἴτη!α. Ἠθέοσξασ δαΐθτα μᾶθο 
ἐπιμέλεια δᾷ τὸν κατ᾽ ἀλήϑειαν πολιτικόν, τ ροβείηῦ ῬἘΠΌΒΟΡΕΟ 

περὶ ἀρετῆς ἐπισκεπτέον᾽ τάχα γὰρ οὕτως 1102 «ἃ 6 
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1105 « ϑνῆσθϑαι᾽ βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαϑοὺς ποιεῖν καὶ τῶν 41 

τονόμων ὑπηκόους. παράδειγμα δὲ τούτων ἔχομεν τοὺς Κρητῶν 
καὶ Ζ“ακεδαιμονίων νομοϑέτας, καὶ εἴ τινες ἕτεροι τοιοῦτοι μξ 

γεγένηνται. εἰ δὲ τῆς πολιτικῆς ἐστὶν ἡ σκέψις αὕτη, δῆλον 
ὅτι γένοιτ᾽ ἂν ἡ ξήτησις κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν. περὶ ς 
ἀρετῆς δὲ ἐπισκεπτέον ἀνθρωπίνης δῆλον ὅτι" καὶ γὰρ τάγα- 

16 ϑὸν ἀνθρώπινον ἐξητοῦμεν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην. 
ἀρετὴν δὲ λέγομεν ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὴν 

9. τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς] ΚΡ ἀγαθοὺς τοὺς πολίτας. 18. γένοιτ᾽ ] ΚΡ 
γίνοιτ᾽. 10. ἀλλὰ] ΚΡ ἀλλὰ καὶ. 

ΟὈ]οΙ ααὶ αθίαπθ οοοαγταπῦ οοοαρδίϊ ἴῃ τρῦτι8 ῬῈ]1οἶβ, νἱσϑαύθχα - Ὡ1}}1] 
οαγαπῦθθ; 511}}1}}} τηοᾶο 80 ΙῸΧ γο06 βούλεται γὰρ (78 9) Βοηξθῃηίδχα 
Βαδηη ὑπθύῦαν οομέτῶ Θχρϑυϊ θη ατη θουπ ααἱ ἴουύθ ἀυθιῤθηῦ δῃ τον 

εἴη οἰγιθαϊιθυβ δῦ Ῥ6. Ἰθρθβ Θδυαση ΒΟΙΊΠΪῸΒ ΤΠ Θ]]ΟΤΘ5. ουδάθην. Νοοε ἄστῃ 
᾿μῖο οὺ 81118 Ἰοοῖβ (σοι αὖ 1180 ἃ 24 βαᾳ.; 1268 ἃ 80 -- 40) Τιϑοραδθιμομ] ΟΥ τη. 
[γε] ΟΠληἶπο Πουΐοδβ ἰαπᾶαῦ ἱπϑεϊθαξίοπθ5 αὐοᾶ ἴπ ΘΟΠξουηδη δ βιηρι]ο- 
χὰ υἱδᾶ οὐ ἴῃ οδἀποδπαϊβ Θχθυοθπαϊβαθθ οἰγίθυθ πῸη ῥαθτὶβ ὑδηύαχῃ, 
Ῥτῶθ οϑὐθυὶβ αἰ σθηῦθθ βἰαὺ, ἰΐα 6085 παράδειγμα (νγ8 10) 6588 γαυϊύ, αἴ 
ποι νἱάθαῦ απο τὰ8]6 οτηπΐα δ τη ὈΘ]Π1οᾶτα ΄ τού] ουϊηῦ πορ]θοῦβ τϑ- 
“Πα αἷβ νἱγθαθ θα5. (οἵ, 1888 Ὁ ὅ 5.44.).. ΝΙΒΙοτααΒ. ποραυ] πϑααίῦ, ὑδ]θτα 
τουτὶ Πουϊθηβίαμη οΟΙητα μι ἀδἐϊοπθη ἐ8}1 Ιοθο δούδμη ποὰ δἀ]αγαῦθ 16- 
σοηῦθβ, αὖ νἱγθαϊθιη ἂἀθ αὰὰ ἀρθπάσπτῃ δ1ὺ 1] ]Πραηῦ ππίγθυβαυ Θδ τη 6886 
απδ' οἸπηπῖπο ψυχῆς ἐνέργεια Ὅθπ6 Βεθθί. 

18, ἡ ξήτησις κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν: οἴἶαβούιχτηα Θμΐτα οᾶρ. 1; 
τὴν μέϑοδον Ὠοτατμι ΠΌΤΟΥ ΤΩ 6586 πολιτικήν τινὰ 1094. Ὁ 11; ἴῃ πηθιηο- 
τίαμι ϑαΐθηι Ἰἰοθαῦ γθυοοαγθ αἀα8ο 1110 δ γ88 ἃ 28 οὖ Ὁ 7 δαποίανιπηαβ, 
πθ πορρ]σαύαν αὐϑιὴ αΐνγουβθ 50 1 πολιτικὴ αὐ8}18. Θβ86 ἀθρϑὺ ϑὐΐϊδηι 8, 
ΘΟμΒ1Πἶο τῶν νομοϑετῶν τῶν Κρητῶν καὶ Μακεδαιμονέων αἀο5 6 τηοᾶο 
Ἰωυααθρεῦ. 

14, περὶ ἀρετῆς δὲ ἐπισκεπτέον ἀνθρωπίνης. Αγροτγύατα ΒοΟ απίάθηη, 
Βθᾷ αὖ ἴῃ Βοο οἀριύθ ἀπΠίρθηβ οδὺ Αὐϊβύοῦθιθβ αὖ βίπρι]α αὐδθατιθ ΠΘ668- 
βἰύαθβ. νἱποῦϊο ν᾽ ἀθωμθαν οοραϊαῦω 6886 οὕτῃ 118 ααδ ϑηΐθα ονϊοῦα βαθὺ 
(γ. γβ ὅ δὶ αὐϑθβέϊο 46 νἱγθαθθ οὰτα ἀθβπηιύίομθ 1098 ἃ 10, δἴατπθρ γβ 12, 
Ὁ θϑᾶθηι οομροιΐϊδαῦ οατα Ῥγοοθιηῖο; οἵ. ἐζητοῦμεν γ85 16 αὰο 86 16- 
ουῦ δὰ τἀνθρώπινον ἀγαϑὸν 1094 Ὁ 7 γ6] δὰ γοοθιῃ πρακτὸν καὶ κτη- 
τὸν ἀνθρώπῳ 1096 Ὁ 84; ν. οὐΐατα ἱΠπᾷ λέγομεν γ5 16): δῶ, ΘΠ ἴῃ ἤδο 
οἰγουταβουϊ ρύϊομθ τῆς ἀρετῆς, αὐῶ ῬΥυϊχαυμι νβ 16 ἡ τοῦ σώματος, Ῥοβὺ 
(Ὁ 11 54.) ἡ τοῦ ϑρεπτικοῦ τοιηουθίασ, Ὑθβροχίββ αἸχθυῖβ δὦ οἂρ. 6. 
ΤῸ ϑαΐτα τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, απᾶθ δᾶ τὴν ψυχῆς ἐνέργειαν 6] Βα 
ἀρετὴν ἰγταμδιθαβ βθγοὺ 1097 Ὁ 88--1098 ἃ ὅ Ραμ θδᾶθμῃι υἱῷ δ γϑίϊοηθ 
ἰηνθηύατη οϑῦ αὰἂῷ πὰπο δᾶ βθρτορϑηάδτη ΘΟ ΟΒΟΘηἀδηα 16 γἱγθαύθπι 
ὙΘ1Θ ΒατηΒΏΆΤΩ ἀποΙγηΌΥ. 

10. ἀρετὴν δὲ λέγομεν ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος: ν. 488 δὰ 
ΘὉΡ. 18 Ῥυϑθυηἰβίτητιβ ἀθ σαπίαθο τποᾶο ρτοοθᾶάθμαϊ, ααἱ ἰπ μδο ἀϊδβραΐδ- 
ἀΐομθ οὐβουγαύῦασ, Νϑτα 5] δαῦ ἰούῳ μᾶθὸ ἀθ νἱγύαίθ απϑοϑῦϊο ρίω βββϑθὺ 
ὃ ῬΥΪΒΟΙΡΑΙ Ὀοα  αὐβ ἀθβμηθίοηθ δαὺ ρῥυὶὰβ (ἃ αὐοὰ παυᾶ τη8]6 θββϑὺ 
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᾿ μτῆς ψυχῆς" καὶ τὴν εὐδαιμονίαν δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν λέ- τιο ετ 

ἐγομεν. εἰ δὲ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον ὅτι δεῖ τὸν πολιτικὸν 
εἰδέναι πῶς τὰ περὶ ψυχήν, ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς ϑε- 
ραπεύσοντα καὶ πᾶν σῶμα καὶ μᾶλλον ὅσῳ τιμιωτέρα 20 
καὶ βελτίων ἡ πολιτικὴ τῆς ἰατρικῆς". τῶν δ᾽ ἰατρῶν οἵ χα- 

ρέεντες πολλὰ πραγματούονται περὶ τὴν τοῦ σώματος γνῶ- 
σιν. ϑεωρητέον δὴ καὶ τῷ πολιτικῷ περὶ ψυχῆς, ϑεωρητέον 

δὲ τούτων χάριν, καὶ" ἐφ᾽ “ὅσον ἱκανῶς ἔχει πρὸς τὰ ξητού- 
μενα τὸ γὰρ ἐπὶ πλεῖον ἐξακριβοῦν ἐργωδέστερον ἴσως ἐστὶ 20 

ἐτῶν προκειμένων. λέγεται δὲ περὶ αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς ἐξῶ- 

πὲρικοὶς λόγοις ἀρκούντως ἔνια, καὶ χρηστέον αὐτοῖς. οἷον τὸ 

19. ψυχήν] ΚΡΟΡ ψυχῆς. 20. ϑεραπεύσοντα)] ΚΡ ϑεραπεύοντα. πᾶν 
σῶμα] 8οῖ. πᾶν τὸ σῶμακλπ 8. ΚΡ ἐξακριβοῦν ἐπὶ πλεῖον. 26. δὲ] 
Κν δὲ καὶ. 

ἔδούιτα) ἡ τῆς ψυχῆς ἐνέργεια οχρ]οαῖία Θϑβθῦ, πθααθ αὖ παποὸ δὺ νἱτύα- 
ἐ68. ΘοΥΡουῖβ ταθηξίοπθ ἱπᾶϊσοσθηῦ πθὸ τί τὴν εὐδαιμονίαν λέγομεν δά- 

Ἔ Ἰοούστα οεβοὺ ἰδπαῦδτη δυρτιτηθηΐατη αποδάδηη αποᾶ τρ]]1αυ͵ἱ8 άᾶοτο Πθθαῦ 
(καὶ τὴν εὐδαιμονίαν δὲ ν5 17). 

19. ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς ϑεραπεύσοντα καὶ πᾶν σῶμα. Αὐἱϑύ., 
81 αἸἰοξαντιβ οσϑῦ ,, σα παῖ πὸ (πογίββο ἀθοθῦ) οουραΒ΄", βου ρβιββοὲ καὶ ὅλως. 
Οοτν. πᾶν τὸ σῶμα. --- Τῦ νογο οου]ογατμη τηθαϊοαβ πῃΐγϑύβδ ΟΟΥ̓ΡΟΥΪΒ 
πού δια ΒαΌΘγθ ἀθὈθῦ, τῶ ΡΟΠ ΙουΒ οὐηθτη δ ηΐτηδτη ἀθθθὺ οορηϊοη6 
βυῶ ὉπΩ  ] Θοἰϊ, απδτπαθδτῃ οὐ 1086 ἴὴ τηδρηῶ οοτέθ Ῥαυύθ 6]8 (τὸ ϑρεπτι- 
κὸν ἀἴοο τοῦ ἀλόγου) παμαθδιῃ, οϑὺ οοουραίαβ. 

21. τῶν δ᾽ ἰατρῶν οἵ χαρίεντες (Θὐϊδπιδὶ ξουὶθ οθγῥᾶθ ἰαπύατη οοΥ- 
Ρουῖβ ΡΥ τηθᾶϑυϊ νϑ]ηδ) πολλὰ πραγματεύονται περὶ τὴν τοῦ σώματος 
γνῶσιν: ἴτηο οἵ φιλοσοφοτέρως μετέοντες τὴν τέχνην ἰατροὶ .... ἐκ 
τῶν περὶ φύσεως ἄρχονται 486 ἃ. 30 5α. 

26. καὶ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις. ὍΡ᾽ Αὐϊδέοίο]οβ 86 τοίου δᾶ: 
ἐξωτερικοὺς λόγους, ποι οοΥέτιπι ααθμάδτη ΠΌΥΌΤΩ Π66 ΒΟΥ ΡΟΟΥΤΠΙ ΒΌΟΥ ΤΩ 
αὐϑηᾶδτη ραγύθπι τοι αὐ αὐϑουθπᾶάθτη 810 δὰ αὐδθηδμη γουῦῶ ᾿ρβῖαβ 
ΤΘΥΟΟΘΘΙΠαΣ, ὉΌΪ Ἰθραηέαν, 86 ᾿ἰβδύῷ σοὺθ ρϑπυβ αποδάθτη ἀἰββουθπαὶ 
ἰπαϊοαῦ, αποὰ αὐἰᾶθτηη πὸ ἴπ ΠΙΌΤῚΒ 8118 ἴρ86 ργουβαὰβ τϑραδίαῦ, βθ αποᾶ 
φμαθϊίο Ἰαὐαβ ραὐθὺ. Ορροπαπύαυν οἵ ἐξωτερικοὶ λόγοι τοῖς κατὰ φιλοσο- 
φίαν (1217 Ὁ 22); πθατθ ἐν αὐτοῖς 5οΙππι δούπτη οδὺ 46 αυδοῦπαπθ 16, 
564 οὐϊδηῃ ἈρΊθαν δι᾿ αὐτῶν (211 Ὁ 80 πρῶτον δὲ καλῶς ἔχει διαπορῆ- 

ΐ σαι περὶ αὐτοῦ καὶ διὰ τῶν ἐξωτερικῶν λόγων, ..... εἶτα τίς ἡ φύσις 
ἔ αὐτοῦ 80. τοῦ χρόνου). Νοπ οϑᾶθιῃ ουβιίδη βϑα αἰπηϊα αποἀδιητηοᾶο 
Ι αὐδ 1096 ἃ 8 οοτηχηθτηοταύω ἰΘρίπιαβ, τὰ ἐγκύκλια. --- δαϊβοϊαμπῦ Πδθὸ 

ἴῃ τ β8.15 ὑγιᾶ οὐ Ἰδτὰ πὸπ ἰΐα ἀσθ᾽ᾶ: πθατθ θηΐτη βίηρσιϊα αὐϑθαὰθ 
: ΘΟΠΡΌΓΘΙΘ Βυ]ὰ8 οϑὺ ἰοοὶ. Πδοΐθ ρτοΐθοίο Τυθηθθηραγτρ (46 Απίτηδ, 
Γ Ῥᾶρ. 116) ποραραῦ, πος ΝιΙοουηδομθοῦσμη αἸοίο Ἰθρϑηΐθβ ΔΌΪΘραΙ δὰ 
᾿ Εἰῦτοβ περὶ ψυχῆς. 
Ε ΩΤ. οἷον τὸ μὲν ἄλογον αὐτῆς εἶναι: Θογτπι οασβδ ααἱ ταΐπτιβ ΒΥ ατα 
: Τογαμη βαμὺ ΡΟ, τηοποπάθτῃ γἱἀθύαν ραν ϊου]ὰ οἷον που βθίιρϑὺ δᾶ- 

᾿ΨΨΨονν νὰ, αν τ Ξ ο ἐβοο, 
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τοϑ 28 μὲν ἄλογον αὐτῆς εἶναι, τὸ δὲ λόγον ἔχον. ταῦτα δὲ πό- Α 15 
τερον διώρισται καϑάπερ τὰ τοῦ σώματος͵ μόριᾳ καὶ πᾶν τὸ 

80 μεριστόν, ἢ τῷ λόγῳ δύο ἐστὶν ἀχώριστα, πεφρυχότα καϑάπερ 

ἐν τῇ περιφερείᾳ τὸ χυρτὸν χαὶ τὸ κόϊλον, οὐϑὲν διαφέρει 
πρὸς τὸ παρόν. τοῦ ἀλόγου δὲ τὸ μὲν ἔοικε κοινῷ καὶ φυ- 
τικῷ, λέγω δὲ τὸ αἴτιον τοῦ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσθαι" τὴν 
τοιαύτην γὰρ δύναμιν τῆς ψυχῆς ἐν ἅπασι τοῖς τρεφομέ- 

᾿]αμρὶ απο Θχθιηρύσσῃ 6. ΠΌΠΊΘΙῸ Β|1111π1ΠῚ ΤΟΎΤΩ ἰϑηαταδη) ΘΧΘΙΠΌΪΤΠῚ 
Π]Παβυσοῦ ρϑιαβ αὐοἀάδιη ἀθ αὰο ἀριθαν. Ῥθυβᾶθρθ ΘΙ ΡΘΙ γΟΟΘΠῚ 
ἰδύωπι ὑγαηβιῦτβ Πὺ γ6] ὦ ΒΘΠΘΙΘ δ ὈΠΙγΘΙΒ88 6] 5 ΒρΘΟΙΘΒ γ68] ἃ Ἰοοαϊομθ 
αὐδῶ ΡΙατῶ ἱποϊααπηύαν φᾷ ἰᾶ ἴρδαμη αὰο βρθϑοίαθαξ οταξίο. ἴὰ αὐ πο 
Βοο ἐφῃύατῃ ἰοθ0 οἷον Θομγθῦῦ Ῥοβδὶῦ., απουττη. Βαμη μη πὶ Ὑ6] ρυϊποῖρα]0 
οϑὺ"ς, βία θυ. 

98. 89, Οπδθ δὶβ γϑυθῖβ ὐῤπριθαν αὐδθϑύϊο προ ἐδίηθη αἰγϊγηΐναν, 
εὮὉ Ἐπάθιαο 1219 Ὁ 82 ἴω ἀθβουρία διαφέρει δ᾽ οὐδὲν οὔτ εἰ μεριστὴ 
ἡ ψυχὴ οὔτ᾽ εἰ ἀμερής, ἔχει μέντοι δυνάμεις διαφόρους κ. τ. λ.) 
θϑᾶάθτη 78 πὶ ῬΙαθομθηι “ριθαραΐ, ασπι 48 Ἐρρ. ΤΥ; .480 ἃ χαλεπὸν 
ἀϊοουοὺ εἰ τῷ αὐτῷ τούτῳ ἕκαστα πράττομεν ἢ οτρισὺν οὖσιν ἄλλο ἄλλῳ, 
μανϑάνομεν μὲν ἑτέρῳ, ϑυμούμεϑα δὲ ἄλλῳ τῶν ἐν ἡμῖν, ἐπιϑυμοῦμεν “ ᾿ 
δ᾽ αὖ τρίτῳ .... ἢ ὅλῃ τῇ ψυχῇ καϑ' ἕκαστον αὐτῶν πράττομεν ὅταν 
δὁρμήσωμεν. ἴρδατῃ Αὐϊβυούβ! θ:1 τα ΡΥ ΤΩΙΒ πὶ ΠΠυ]5 ἀθ Απΐμηῶ 418 Ὁ 18---81 
οὐ 482 ἃ. 32- -Ὁ 7 1ἴἴὼ ἀθ βδὸ τῷ ἀϊβραΐαγθ οομπϑίαν, τὖ ἀρρδυθαῦ π0116 
Θαχα δηΐτηϑη ἴθ ἀἸγθυβαβ ραγῦθβ αἰγιάθγθ. [ἢ ἀϑτιὶ γογὸ πὺ (ἃ ᾳυοᾶ 80 ἴρϑῶ 
Ῥτγουϊίαϊθ Ἰοᾳαθμάϊ Θοτητηθη δ θδύθι), αὖ τὰ αυϊατι οὐὴπηὶ ἀαθιδα οη6 
βθροβι ᾶ μέρη 568 μόρια ψυχῆς Ὁ Αὐἱδύοὐθ16 ἡ ευυλ ον απὸ, ΘΟ) 8 τοὶ Θχθιηρ δ 
Ῥδββίτη οοσατταῃΐ, 

80. ἢ τῷ λόγῳ δύο ἐστὶν, ἀχώριστα πεφυκότα. νῷ πέφυπεν ΟΡΡΟΙΪ- 
ἰὰ οἱ αὐποᾶ τῷ λόγῳ ἐστίν; τοὶ ἰρτῦαι απ8}18 ἴρϑῶ θϑῦ παύατδ (πὸ ϑῃΐτι 
βρϑοίαῦ τὸ πεφυκέναι!) ΠΟῺ ῬΤΟΥΒὰΒ θὼ δῦ ααδὸ οοριἐαηοηθ γ6] ἀδῆηϊ- 
ἀΐοπθ οχριοαῦαν. [Ιὰ αὐοᾶ τῳ ἐαηύαιη ἢθυὶ ρούθϑυ, αὖ δὺῦ παύατω 111ὦ 
τηϑίουίδμ (ὕλην ὑποκειμένην) μαροαῦ αυὰ ἀἰϊνγθυβῶ σοτητηβοθϑηθον απδδὶ, 
ααὖὺ ὃ λόγος ῬΟΩ 5:0 ΟΠ θυ8. παμηθυῖβ Θοβοϊαὐσβ. ΑἼΠΟΠ τηϑὑμομηιδ- 
ἰλοιβ τὴν περιφέρειαν (γ5 81; -- τὸ κάμπυλον αἸοῖύ Ἐπιάθηητβ 1219 Ὁ 84) 
ππᾷ ἰουτηυ]ᾶ, ἀπὸ λόγῳ ἴΐω ἀθβουι οι αὖ Θαἄθιῃ παρϑαῦ αὖ αἱἑθγὰ ραγύθ 
τὸ κυρτόν, Δ εαἸϊοτᾶ τὸ κοῖλον) 

82. ἔοικε κοινῷ καὶ φυτικῷ: Ῥίδηθ ἴῃ Θδπάθπι βθη θη τη 1098 ἃ 1 
ἡ ϑρεπτικὴ καὶ αὐξητικὴ ξωὴ, αὐοπίδιη κοινὸν οϑὺ, ἀϊβΊαποία οϑὺ ἃὉ 
ΡΟΥΘ ΒΟΠΊΪΠἾδ8. ῬΥΟΡΥ͂Ο. -- Κ᾽ Ἰαρθαὺ αὖ ἴῃ Θχθιη ΡΟ ΠΟΒΟΘΥΘ απδηθαχῃ 
τη ουϑιὺ πον Μαρηα Μουδ]α οὐ ἰπύθυ ἸΙΌστοΘ σοῦθ Αγιβύούθιοοβ,, ἰθσαβ 
ααδθ δῶ ἀθ τ ἀϊβραϊαιίαν 118. 18--8ὅ. ὙΙΔΘΌΙΒ ἴῃ ΠΠΌγῸ Ὀγθυ ββῖπιο 
ααδοδύϊομὶ αὐδ ἔθ τῶν ἐξωτερικῶν λόγων οδϑὺ τπηδ7α8 ΘΟποθα βρϑθϊατη 
ααδηι ἴῃ ἰρ515 ΝΙΘΟΙΙΔΟΉΘΙΒ; ἸΠΘΏΪΘΒ ἴῃ ΒΟΥΡΘΠΔΙ σΘηθγΘ τη Ὀ]Π 1 αὔθτα 
ἀαδηδχη ΒΘΥΠΊΟΠΒ. ΠΟ ἀἰβρ]]οθηύθιη ἔουδίναμ, αὖ τηδχίτηθ αϊγθυβατη ἃ, 
στανϊοῦθ οὐ Ὀχου!οααθηίία ῬΑΠΟΒΟΡΗΙ, ἴῃ βαχμητηᾷ βϑηὐθηθίδθ ΠΟΥΪ ἃ}1- 
αυϊὰ οὐ Ῥᾷθῃθ ῬΘΥΎΘΥΒΙ: αοπιοᾶο ΘηΪπὶ μοο αἰδβυτηανὶ ρούθτγαῦ, ἃ παῦαγδ᾽ 
τοῦ ϑρεπτικοῦ ΘΌΘ556. ΟἸΏΠΘΠ δρμμὴν οὖ ἐνέργειαν) 

88, τὸ αἴτιον τοῦ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι: αὐδρτορύου ἰῆσῃν. αοῖ- 



ἀλῦω ον αν μὴν υμμωμνΝοδε οἱ ἐδ)... τὰ 

ΝΙΟΟΜΑΟΘΗ. 118. 4 18. 18 

᾿ Ἃ ς ΘΕ “ὦ ᾽ Ἁ 3. ἢ Α ΄ 

ςπνοις ϑείη τις ἂν καὶ ἐν τοῖς ἐμβρύοις, την αὐτὴν δὲ ταύτην τιον 1 
Ἁ ᾿ βὰ ΄΄ Γι 9 ὔ ᾿ Ἧ ΒΩ ’ὔ ᾿, 

καὶ ἐν τοῖς τελείοις εὐλογώτερον γὰρ, ἡ ἄλλην τινα. ταῦύ- 
ψ ΄ 

της μὲν οὖν κοινή τις ἀρετὴ καὶ οὐκ ἀνθρωπίνη φαίνεται" δο- 
κεῖ γὰρ ἐν τοῖς ὕπνοις ἐνεργεῖν μάλιστα τὸ μόριον τοῦτο καὶ 
ς ΄ Ὅρος ΠΡ ΤΟΙ ον, ὁ Ἢ ᾿ ᾿ “ , 
ἡ δύναμις αὕτη ὃ δ᾽ ἀγαϑὸς καὶ κακὸς ἥκιστα διάδηλοι ὅ 

καϑ' ὕπνον, ὅϑεν φασὶν οὐδὲν διαφέρειν τὸ ἥμισυ τοῦ βίου τοὺς 
3 ’΄ “ῳ 3 ΄ ΄ " - ΓΑ͂Ν ἡ ἐπεὶ δι , εὐδαίμονας τῶν ἀϑλίων. συμβαίνει δὲ τοῦτο εἰκότως" ἀργία 
, -» -" ΠΣ. ΄ 

γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς ψυχῆς ἢ λέγεται σπουδαία καὶ φαύλη. 

πλὴν εἴ πῃ κατὰ μικρὸν διικνοῦνταί τινες τῶν κινήσεων, καὶ 
ταύτῃ βελτίω γίνεται τὰ φαντάσματα τῶν ἐπιεικῶν ἢ τῶν 10 
τυχόντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις, καὶ τὸ ϑρεπτικὸν 
ἐατέον, ἐπειδὴ τῆς ἀνθρωπικῆς ἀρετῆς ἄμοιρον πέφυκεν. 

Ἁ Ψ᾿ ΄ -" -»" » - 

ἐ ἔοικε δὲ χαὶ ἄλλη τις φύσις τῆς ψυχῆς ἄλογος εἶναι, με- 

9: ἀνθρωπίνη] 6 ΚΡ (ΝΡ); οοἰὐ. ἀνθρωπικὴ. 9. μικρὸν] ΚΡ μι- 
κρὸν καὶ 12. ἄμοιρον] ΚΡ ἀλλότριον. 

τ ὅτ οὐϊδτη τὸ ϑρεπτικὸν ὡ 11 οὖ βᾷθρ086 8185) τοὶ τὸ αὐξητικόν (γο]αὺ 
409 ἃ 2360 ἡ αὐξητικὴ ψυχή). 

2. εὐλογώτερον γὰρ ἢ ἄλλην τινά. ϑροοίαι ποὺ ἀπὸ τοῦ εἰκότος 
ἀτοσυπηθηΐατη δα τὰ ἔμβρυα τηδχίτηθ απιαθ τηοᾶο οοτητηθτηοταῦδ βυιπὸ γ8 1 
ΗΙΒ οδηΐμι, αἀπὰπὶ ἀποιηοᾶο τνἰγαπῦ ΟὈΒθυυαῦὶ πϑαπθαῦ, Ὑἱγθῦθ γθῸ θῶ 
θέμα δἰύ, τὴν φυτικὴν ψυχῆς δύναμιν ροξϊβδίτησταη ἐν θποταιιβ: ἄθ. 
οθύθυῖβ δπΐπὶ ἀπ ϊζαΥ ροίουῦ. : 

8 8ᾳ. δοκεῖ γὰρ κ. τ. Δ. Τὺ ἀδιποπβίγούυσ νἰγίπέθμι τοῦ ϑρεπτικοῦ 
Βουηϊηΐ ΡιοΡυΐδτα, ΠΟ 6886, ἄπο αυδθ “λαύον 30 οΟμὐπηρσδηΐαγ (ἐνεργεῖν 
ἐν τοῖς ὕπνοις τὸ ἐτερ βιβέβρρο οὐ καϑ᾽ ὕπνον οὐ διαφέρειν ἀγαϑοὺς καὶ 
κακούς) αἰξοττιπθαν, ππᾶτὰ ἀποα δα] πθοθββδυίθαπι δὶ Θοπο] βίο βαὺ (ἀρετῇ 
ἀνϑρωπίνῃ ἠαφέρειν τοὺς ἀγαϑοὺς ἀπὸ τῶν κακῶν) τοὐϊοοίαγν. ὙΙΆ685, 
51 Ἴάτὰ ἰοία γίγύπβ πθαὰθ οἰμβίοα τηδχίτηθ βουϊρύουιβ δηΐτηο ΟὈγθυβδυθίαυ, 
Υ5 ὅ ρυβοίον τὸν ἀγαθὸν καὶ κακὸν οἰΐδιι τὸν συνετὸν καὶ ἀσύνετον 
Ἰοοῦτα Βα ἰδαντιτη ξαΐββθ; ϑϑὺ ϑηΐτη βοιηποβ ἀργία ψυχῆς β8πη6 ἡ λέγεται 
σπουδαία καὶ φαύλη (ν5 8), αὖ ργοΐδοῦο οἰΐδτη δὰ 4]1885 τθθῚ. Νὰ κα- 
ϑεύδειν ἀνέγερτον ὕπνον γ6] καϑεύδειν διὰ βίου οεεοὺ ξῆν ὄντα φυ- 
τόν (1216 ἃ 8 οὐ 1116 ἃ 84). 

9. πλὴν εἴ πῃ .... 11 τυχόντων. Ὑοοϊθυβ τινὲς τῶν κινήσεων οὖ 
τὰ φαντάσματα τοβρῖοἱ δρραχοὺ δὰ Βοπηηΐδ., ΕἘδὺ ϑῃΐπὶ βομπιηΐθτη Βθοαῃ- 
ἄτῃ Αὐϊβίούθιθιη τὸ φάντασμα τὸ ἀπὸ τῆς κινήσεως τῶν αἰσϑημάτων 
ὅταν ἐν τῷ καϑεύδειν ἢ 402 ἃ. 29. ΟΥ 461 ἃ 8 5αᾳ.; 967 ἃ 325-29. 
ὕρουῖαβ ααἱ Παῦ αὖ ἐδπΐοροσθ ἀἰβθυαπέ βοπηηΐδ, Ὀοποτύαπι δία ἱπιρτο- 
Ῥοστι ΠΟΤΩΪ ΠΌτη “810 τηογ6 Ρ]αΐο οχρ]ϊοοαΐ ΒΡ. ΙΧ ν». ὅ11 5. 

18. ἄλλη τις φύσις ψυχῆς: αὐοᾶ γ6] μόριον οβὺ ψυχῆς γν6} δύναμις 
(05 4. δ), 1άθτη φύσις 67π85 τϑοῖΐβ ἃρρβι]δυὶ Ῥοὐεϑῦ. ΑἸθοσασα γθγῸ ΠΟΟ, 
84 απο πᾶπὸ Ρευρίψαν, ΠΟΙΏΪΏΘ 800 ΠΟῚ ῬΥΪῸΒ ἀοβίρτιαῦατν αὐϑη γ8 80 
τὸ ἐπιϑυμητικὸν ἢ ὅλως ὀρεκτικόν. ῬΡΊδοθθαῦ Θηΐτι Ῥυϊσησατη ἀθβου 6. 
αποιηοᾶο ῥγορτία 67].5 παύατγο, ορύϊμηθ ρογοῖρὶ ροββοῦ; οὗ δᾶ πτιηο ααϊᾶθηι 



14 ΑΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ἘΤΉΤΪΟ. 

τποϑ 1 σέχουσα μέντοι πῃ λόγου. τοῦ γὰρ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς τὸν .4 18 
1ὅ λόγον καὶ τῆς ψυχῆς τὸ λόγον ἔχον ἐπαινοῦμεν" ὀρϑῶς γὰρ 

καὶ ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλεῖ" φαίνεται δ᾽ ἐν αὐτοῖς 

καὶ ἄλλο τι παρὰ τὸν λόγον πεφυκός, ὃ μάχεταί τὲ καὶ 
ἀντιτείνει τῷ λόγῳ. ἀτεχνῶς γὰρ καϑάπερ τὰ παραλελυ- 

᾿ μένα τοῦ σώματος μόρια εἰς τὰ δεξιὰ προαιρουμένων κινῆσαι 
20 τοὐναντίον εἰς τὰ ἀριστερὰ παραφέρεται, καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς 

οὕτως" ἐπὶ τἀναντία γὰρ αἵ ὁρμαὶ τῶν ἀκρατῶν. ἀλλ᾽ ἐν 
τοῖς σώμασι μὲν ὁρῶμεν τὸ παραφερόμενον, ἐπὶ δὲ τῆς ψυ- 

χῆς οὐχ ὁρῶμεν. ἴσως δὲ οὐδὲν ἧττον καὶ ἐν τῇ ψυχῇ νομι-, 
στέον εἶναί τι παρὰ τὸν λόγον, ἐναντιούμενον τούτῳ καὶ ἀντι- 

14. μέντοι πῃ) οχ Κ᾽ (ΝΌ); οοὐδ. μὲν Ῥγο μέντοι. ἐγκρατοῦς καὶ ἄἀκρα- - 
τοῦς] ΚΡΗΔ ΝΡ ἀκρ. καὶ ἐγκρ. 20. παραφέρεται)] ΚΡ προφέρεται. 
292. μὲν] οταχ. ΚΡ, 

ἤμθη γ88 14--217 δρὑϊββίτηθ διᾷ θὲ τηδχίτηθ ργογοοαῦ αὐδῶ ἱπ ἐγκρατείᾳ 
οὐ ἀκρασίᾳ οὈδογγαηΐαῦ. Νὰπι αὐὰπὶ Αὐϑθονθὶθβ δι τογθ8 ΠΟΙ ΠΌΤ 
βρθοΐδηβ, αὖ Ὀγθυϊίου Ἰοασθιησαν, αὐδύπου αἰβυϊηρτιαῦ σϑπθτῶ (ααἱ Ὀοηΐ, 
ααἱ τη811 βαπῦ, ααἱ ἐγκρατεῖς οὖ ἀκρατεῖς), ἱπ ἀσοθαβ 11118. απ08 ῬΥΙΟΥΘ 
Ἰοοο ἀϊχίτηπβ αἰβουϊπηθη αὰὸ ἴῃ δηίτα ἡ ὄρεξις ἃ ταϊϊοπο ἀπουῦ ἃπύθ 
ΟΘΌΪΟΒ ποη οβύ. [81 ϑηΐτα πῃ ῬΥΟ 5 Βουαϊηΐθα5 τὸ ὀρεκτικὸν ὑοῦαμι 86 
οομξουτηασιῦ δια φαοξουϊ αὔύθτῃ τϑὐϊοηῖβ, ἴπ Ῥυῶνβ γοὐϊο 6ὸ γϑαδοίῳ θϑὺ αὖ 
Ῥοϊθιύίαθ τοῦ ὀρεκτικοῦ 1ἸΘμΐοΣ αϑβϑηθδὺ οὐ ἱπβουυϊαύ. Οοπίστα οἵ 
ἐγκρατεῖς οὐ οἵ ἀκρατεῖς 1ᾷἃ οοτησηαηθ παροπῦ, αὖ ἴῃ αὐτίβαθ βρϑοίΐθίαυ 
Ἰηὐοϑύϊηο ΘΠΙΠΙΣ ἀἸΒΒΘΏΒ10 οὐ αἰτηϊοαίίο αὐδϑὶ νἱγίαταη μοβυ!ατα. Ῥυαάθῃ- 
ἴδε γϑύὸ ἑδούαμη αποᾶ 80 ἰπιθϊο (γ5 14) αἰτία ἴπ τηθαϊατη σοοϑηΐατῦ; 
ἴῃ ἀκρασίᾳ Θαΐτα νἱοὐᾶ γϑύζομιθ ορθϊηθ ἀρρατθὺῦ απδηΐα 510 Ῥχορυῖα τῆς 
ὀρέξεως νἱὶβ Βρθιπθηίβ τὸν λόγον (τὸ ἄλογον ταύτης τῆς φύσεως -- 
γ8 18); ἴῃ ἐγκρατείᾳ σϑῖὸ βαρϑούῶ οΌΡΙ] πῖ8. γΘ 6] Π]Π0π6 ϑυθαῦμβ ἀοοθί, 
τα ϊομθια Πα οηύθια αἴαπθ ἱπουθρθηΐοτα ϑαϊθατη μαῦθυθ δᾶ τὸ ὀρεχτικόν 
(μετέχειν ΠΠυὰ πῃ τοῦ λόγου --- γβ 18. 14). ΠΙὰο μοί ϊδδίτηαμη βρθούδηὐ 
αὐδθ' γ8 18---21 ἀϊδραϊαπίαν, πο αὐἀδ8 γ8 23ὅ---7 Ἰοραμπύαγ; ΘΟΤΙΉΤητι 8, 
Βιπὺ αὐδ8 γ8 14--18 ρῬγϑθιηϊββῶ οὐ απδθ γ8 21---ὃὅ 1ηὐθυροβιίω ϑαηῦ. 

21. ἐπὶ τἀναντία γὰρ αἵ δρμαὶ τῶν ἀκρατῶν: 51 δοουγαίίτϑ γ6]15 
οἄοοουΐ, τῶν ἐναντιουμένων δρμῶν εαἸΐοταμπι δᾶϊ168 6880 τοῦ ὀρεχκτικοῦ: 
864. αἰύθτα οαΐπατη ἐγ αθύυσ Απ τῷ λόγῳ Ποὺ Θῃΐπι γΘΒρΟμϑατη ἴῃ 
Ῥγοχαῦτ 6580 σἀθίασ. Αὐ πορδηᾶπμι, Αὐἱβυούθιθση, τὍϊ Ῥσορυῖθ Ἰοαυξαν, 
δρμὴν ἄδτο τα ῦϊοη! γ6] ἔβοθσθ ὁρμῶντα τὸν λόγον. ἴτχο ἀϊββθηβίο ἰβϑύδ 
6 αὐὰ ρίαν οὐ ἴῃ ἐγκρατεῖ οὖ ἰπ ἀκρατεῖ ᾿ρβίπβ οδὺ τοῦ ὀρεχτικοῦ 
ἀἸββθηβῖο, ἅσπτῃ Ὁ] ἴῃ 4110 νϑὶϊὺ ταύϊομὶ ρᾶγθυθ, δἰϊααὰ θὰ0 ᾿πηρϑῦα 
δαΐογαῦαν. ΜΙμποΥΪβΒ 00 Ῥγὸ Βα7]ὰ8 Ιοοἱ πϑύσγω τηουηθηθ πὰπο οϑὺ; δὺ 
τη]δατη παΐο ῬΒΠ]ΟΒΟΡΕΙ ἀοοίχίηδο οἴἴθοιῦ, απο Ῥ]θυατααιθ αὐἱ ἴῃ ᾿βὑ15 
το ρυ5 γουβαῦαν ἴῃ Θυπᾶθμι τηοᾶπτῃ Ἰοοαῦαβ φῦ 1086 δαδίθηύθβ 1 ΘΥΤΌΤΘΙΗ 
Ἰηἀαχῖβθ8 δῦ ῬϑΥΌΤα Οαγ 886 ἀϊοθμα8β οϑῦ, μ6 υϑυρῶ βὰ ἴῃ ῬΘΙΥΘΙΒΌΠΙ 
βθηὐθηθιατῃ 1ηὐθ] Προ θαι, 



ῳ 
ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4 18. γ{: 

1 41: βαῖνον. πῶς δὲ ἕτερον, οὐδὲν διαφέρει. λόγου δὲ καὶ τοῦτο τ105 »56 
φαίνεται μετέχειν, ὥσπερ εἴπομεν᾽ πειϑαρχεῖ γοῦν τῷ λόγῳ 

τὸ τοῦ ἐγκρατοῦς. ἔτι δὲ ἴσως εὐηκοώτερόν ἐστι τὸ τοῦ σώφρονος 
ἐς καὶ ἀνδρείου" πάντα γὰρ ὁμοφωνεῖ τῷ λόγῳ. φαίνεται δὴ 
καὶ τὸ ἄλογον διττόν. τὸ μὲν γὰρ φυτικὸν οὐδαμῶς κοινω- 
νεῖ λόγου, τὸ δὲ ἐπιϑυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρεκτικὸν μετέχει 80 
πῶς, ἧ κατήκοόν ἐστιν αὐτοῦ καὶ πειϑαρχικόν. [οὕτω δὴ καὶ; 

τοῦ πατρὸς καὶ τῶν φίλων φαμὲν ἔχειν λόγον, καὶ οὐχ 

ὥσπερ τῶν μαϑηματικῶν.] ὅτι δὲ πείϑεταί πως ὑπὸ λόγου 
πὸ λυ το ρον ἦξις Ρι Χ. ε. ("Ὁ 

ῬΕΎΨ ΡΟΝ 

ΨΩ Κν 
ΒΟ ον ὌΠ ΕΕ 

91. τὸ τοῦ ἐγκρ!] ΚΡ τοῦ ἐγκρ. 29, φυτικὸν] ΚΌρτε. ϑυμικὸν. 
81--88. οὕτω δὴ --- μαϑηματικῶν] 508ρ. ῬΟΎΎΟΨΥ 

9ὅ. πῶς δ᾽ ἕτερον, οὐδὲν διαφέρει: ρῬοτβίποϊῦ Ἰοὶθαῦ ἴῃ 60 ργοροβῖθο 
αὐοᾶ ἃ 81 γουθὶβ οὐϑὲν διαφέρει πρὸς τὸ παρόν δἀπαυπέϊανοτγαῦ. 

9ὅ. τοῦτο ἱ. 6. ἰάθη {Ππᾷ τὶ παρὰ τὸν λόγον, ἐναντιούμενον καὶ 
ἀντιβαῖνον Ὁ 24; ὑγῖα, Θηΐτη ἴῃ 60 βδυὶ ροββαπῦ, αὖ δανθυβθῦθν, αὖ Ρραγθαῖ 
(πειϑαρχεῖ γ8 36), αὖ ἰοΐο αὐδϑὶ ρϑοΐοσθ οοπβϑϑηξίαὺ (πάντα ᾿ὁμοφωνεῖ 
γϑ 38). Βθῃ6 ἰριίασ νἱᾶοραΐξ Αυϊβέοὐο]θβ, οὈδατϊοπέϊαθ ΠῚ τῆς ἐγκρατείας 
ΒΌ6586 αὐράάατῃ, αποα ΟὈΪ]οατιοτθῦαν δὶ ροββϑῦ; δβὺ δηΐτη τὶς μικτή, οὐ 

οἶζα ἀΐνουβα ἃ υἱτύπίθ ρουξοου 1128 Ὁ 88 5. 
238. φαίνεται δὴ καὶ τὸ ἄλογον διττόν: φτοΐδοία, Θπίτπι οϑὺ Πδθο 

ἀἰϊβραϊαύϊο ᾿πᾶθ., αὖ ῥυϊτησπὶ πἀπίγογθα δηΐτια αἰοογθέαν ἴῃ ἀπδ8 ρᾶγύθβ 
Δρΐτο ἃ 27. 38. Νυπο ψϑῖὸ οοπβίαῦ οὐΐδια ἴῃ αἰξοσᾶ ρατίβ (ἐν τῷ ἀλόγῳ) 
ἄπο αἰδεπρτιοπαδ 6586 αἀπδθ αἴγθυβῶ δἰ ηῦ. 

80. τὸ ἐπιϑυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρεκτικόν: ποὺ ἀδηΐαπθ πουηθη τοῦ 
ἀλόγου 1{Π||8 ἀ6. αὰοὸ ἱπᾶθ ἃ γβ Ὁ 18 βϑύπιο δβὺ, δᾶ απο ππίγθυβδηι 
τὴν ἠθικὴν ἀρετὴν τοΐοντϊ τὰὸχ ἀἰϊἰβοθιηαβ. Ῥυϊσητιτη θϑὺ ἴῃ 60 αποᾶ Βαθοὲ 
ἐπιϑυμίαν, οἱ ᾿ηϑαπὺ οὐΐδιη 118, τὖὖ δἀαϊία νοοθ καὶ ὅλως τηοπθπιαῦ, 
αα88 Ῥγϑϑίθσ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὀρέξεως Ξυπίέ. Ὄρεξις μὲν γὰρ ἐπι- 
ϑυμία καὶ ϑυμὸς καὶ βούλησις (414 Ὁ 2). Εὐ αὐδ8 ἐτΐα ἴῃ πος ΠΌΤΟΥ ατα 
46 Απίπιδ ἀϊοῦο θπυτηθύδπἪαν, θαᾶθιη γϑουσττιηῦ, τῸῚ δα πδπο γϑτ ΘΧΡ]]- 
οδάδμι 8185 856 σοπνθσξῦ ΡΒ] Οβορμτιθ, σοϊαὺ 482 Ὁ 8-- 6; 700 Ὁ 19--94: 

Ἵ 1Ο1 ἃ 87: Ὁ 88 5ᾳ.; 1884 Ὁ 11--2ὅ; 1869 ὦ 1-- τ: αὖ απδυὶ Ροββὶβ αποά 
Ε΄ 48 ὀρέξεως παίυτᾶ οὐ ἄθ ναὐΐοπθ απδ8 ᾿πίθυ ραγίθβ 1188 συ] ἔουτηδβ 

675 Τηϊοτοθαδὺ 1π ΝΙΘΟΙΉΔΟΙ615. ἔδυ π1}81], ἴῃ υϑ]]ατῖβ ΠΌΥΙΒ. ΡΙΘηδτα οουΐθ 
αἰδρυιίαυοπθιη πυ]]ᾶτὴ ἱπγθπῖαβ, ἀθ ἰρβᾶ δαΐθα Αὐϊβίοίβ!β βοπέθη ἃ 
ἀπθιίατο πϑαῦθαβ. Βθοθρὶῦ θηΐτη, ἀαππι τηϑ]οὺ τὸ ὀρεκτικὸν Ὑοοδγθ 
αὐδιῃ τὸ ἐπιθυμητικὸν, ἴπ παίαταιη τοῦ ἀλόγου ἀθ αὰοὸ ρίζαν τὸν ϑὺυ- 
μὸν (γ6] τὴν ὀργὴν) δ᾽ αποἀδηητηοᾶο τὴν βούλησιν; οὖ ἴΐὰ αὐἰάθῃι, εἰ 
δα νἱγθαξοβ βρθοῦθβ, βθάθι Ραταγ νο]υΐ τῇ πραότητι αὐδιῃ 1108 ἃ 8 
ΘΟΙΠΙΘΙΠΟΤΑ ΓΕΒ ογαῦ, ἴτηο τῇ ἀνδρείᾳ οαἱ Ῥυϊποίροσα Ἰοοῦτα αὐ! θα. 

81 5ᾳ. οὕτω δὴ ... τῶν μαϑηματικῶν. ΒῚ διπδ]ορίατη Ηῖ8. ὙΘΙΌΙΒ 
Ῥτοροβιψατῃ δοσαγαξϊαθ. γ ΙΒ οβέθπᾶθυθ, μᾶθο ἔδυθ οἐβοϊθηδαν: , ὥσπερ 
τέκνα τὰ πατρὶ πειϑόμενα λόγον ἔγειν φαμὲν τοῦ πατρός, οὕτω τὸ 
᾿ ὀρεκτικὸν ἧ κατήκοόν ἐστι τοῦ λόγου λέγοιμεν ἂν τοῦ λόγου λόγον ἔχειν 
"καὶ διὰ τοῦτο ἁπλῶς ἔχειν λόγον. Ἐπ γο!ϊδ ἔογέαββθ μοῸ Ὑ8] βίη] 

ΠΡ ΡΨ ΎΜΙΨ ΨΩ ΎΡΨΥ ὙΡῚ 

ων 9} 

δῖ τρὶς τ ΝΣ 



6 ἈΒΙΞΤΟΤΕΙΙΒ ΕΤΉΙΟ. 

4 , ΠΡ ἢ Ὁ , Ἂν, , 
ποουϑάτὸ ἄλογον, μηνύει καὶ ἡ νουϑέτησις καὶ πᾶσα ἐπιτίμησίς τὲ 413 
08 «καὶ παράκλησις. εἰ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν, ς 

διττὸν ἔσται καὶ τὸ λόγον ἔχον, τὸ μὲν κυρίως καὶ ἐν αὑτῷ, 

τὸ δὲ ὥσπερ τοῦ πατρὸς ἀκουστικόν τι. διορίξεται δὲ καὶ ἡ 
ἀρετὴ κατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην᾽ λέγομεν γὰρ αὐτῶν τὰς 

84. πᾶσα] ΚΡ πᾶσα ἡ 
8. τι] οτι. ΚΡ, διορίζεται δὲ] ἂη διορίζεται δὴ ὃ 

αὐ1ἃ Αὐἱβύοῦθ!ὶ ὑυθπθυθ, ααἱ πουϊδ δυστιπηθηΐα, ἃ Ὁ οὐγιποϊορία οὖ Ομ ηἶπο 
'ΘΧ πὰ ᾿ἰπραδθ ρϑυϊω ὡρυα νϑύθυϑϑ βᾶθρθ 81 πο ἔδ]8, τηΐγῶ οθεῦθ 6886: 
Β64 απογβατη ἰἃ αποᾶὰ δἀάϊδαν βρθοίαῦ καὶ οὐχ ὥσπερ τῶν μαϑ':" 
Ποιμαθ γϑῖο: παπ 510 που πᾶ60 οὖ δῷ αὰ8δ0 ργδθοθάσμπὺ 8118 γαῦϊο, αὖ 
Ῥαυύϊου]β οὕτω δὴ 510 Ἰοουβὴ ππὸ ἰβύω οπιηΐπο που ρουξϊποηῦ δᾶ τὸ 
μετέχειν λόγου, 4θ αὑοὸ πῦπο δρὶθα γ8 29 86., 564 δα 1Π8πὶ αὐδθ- 
βύϊομθιη αἀαδ8 τιοχ ἐδθπαθδηῃ ]ϊῶ τηονθύαν, ἀϊοθπάστημῃθ βἰῦ τὸ ὀρεκτικὸν 
γ6] ἔχειν λόγον (εἶ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν 1108 ἃ, 1). 
Νϑο ῥδτηθῃ 1116 ροβὺ γϑυρῳ ἀκουστικόν τι Ὁ110 τηοᾶο ῬΕΘΙΡῚ ρούοταῦ οὕτω 
δὴ“. --- Αὐδουὶρύα οἸτη γοῦρα γ5 81---88 ἃ αἀποᾶδηι πθ0 1ξα τη8]6 δχοορὶ- 
ἰαΐα; 564 τη8]6 ροβὺ δὺ π 8πὸ αὐἱᾶθηη 000 ἴῃ βθυῖθ βϑηὐθη δι πι 
ὑγωηβουιρία. 

1. εἰ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν 80. μὴ μόνον μετέχειν 
πως λόγου: ὨΟΟ Θηΐτη Ἰᾶτὰ ΔΡ ἰαἰθϊο 1102 Ὁ 18, 9ὅ. 80 βαμιύαχῃ ἃΥρὰ" 
τηθη βατπθ βοὐΐβ ὑσοθαύσμα θοῦ. Νφοὸ ἰδιῆθη ἔαγοὺ Αὐϊβύοίθιθθ. μαϊο βθῃ- 
ἐρπύΐαθ αὖ τὸ ὀρεκτικὸν αἰοαῦαν ἴρβάτη λόγον ἔχειν; Ὀ]θυυσηααθ Θηΐπι αὖ 

εἴη π8ο ἀϊδρυναϊίομθ ογαῦ δῦ δύο μέρη ἀϊοὶϊθ 6886 τό τε ἄλογον καὶ τὸ 
λόγον ἔχον, ὧν τὸ μέν ἐστιν ὄρεξις, τὸ δὲ νοῦς (1384 Ὁ 18) δυὺ τὸ μὲν 
ἔχειν λόγον καϑ'᾽ αὑτό, τὸ δ᾽ οὐκ ἔχειν μὲν καϑ' αὑτό, λόγῳ δὲ ὑπα- 
κούειν δυνάμενον (1888 ἃ 160). Τὸ ὑπακούειν γροτὸ ἰϑδύπα γν6] πειϑαρχεῖν 
γ6]1 πείθεσθαι, αποᾷ οϑὺ τοῦ ὀρεκτικοῦ, πδιᾷ ἔογξαϊδο 16 οατῃ ΟὈΒΘασΐο 
Ἰθογοσαμη ουρῶ ρῬδιθηΐθβ οοιαρααύαν. Εἰδὺ θηΐμ ΟἹ ΟΥΘΉΒ. οΘμῸΒ. ΟΌΘ- 
ἀϊομαϊ: ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ τοῦ σώματος ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν᾽ ὃ δὲ 
'ψοῦς τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν καὶ βασιλικήν 1264 Ὁ 4, 

8. διορέξεεανι δὲ καὶ ἡ ἀρετὴ κατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην. ῬοΙγΘΗΙΐ 
ογϑύϊο μ185 νϑυ]5 δὰ ἰᾷὰ ἀπᾶθ φῥγοΐθοία οταῦ, απὸ ρϑουροραῦ. 6 νισαΐθ 
Θηΐπι ϑρΘΙΘ Ῥτοροβίδαμη ογῶὺ (1102 ἃ 6); ἀϊοθθαῦαῦ παμιδηῶ υἱνύαβ, 
1Ιἄθοατπθ ῥυϊτησση βθροβιθδθ ΟΥ̓ ΡΟΥΒ νἱχύαίθβ (1102 ἃ 106); αὖ παυχηϑηῶ 
υἰσύαβ οορηοβοθσθίασ, οὐληΐβ ἀθὶμάθ ἀθ δηίτπη αἰβραύανο ἴπ τι θα]ατη. 
Ῥχοϊαΐα (1102 ἃ 18 846.) δἴατιθ στυσθὰβ γσϑιιούῳ ἡ ἀρετὴ τοῦ ϑρεπτικοῦ 
(4105 Ὁ 19). ϑβοαυθθααν τὸ ὀρεκτικόν, ουὐὐὰ8 αὐάθπι υἱτξαΐθιη ὙΘ 70 
Ἠστηδηδ 6586, αὐϑηπαῦδιη ἡ ὄρεξις οούροιϊβ αἀαοασθ Δηϊμη]] ὈῈ.5. ΟΟΙΩ-. 
ταπηΐβ οβὺ, ἰπᾶθ οἱαοοῦ αυοᾶ δὖὺ ἰπἰθίο 1ἃ ἰφηύατη ὀρεκτικὸν ἀθβουθθθα- 
δὰ ουϊ γ6] σαθθυμδηβ γϑ] βργθία διἀβιβυιῦ ταῦϊο. ᾿ϑηΐασθ βαρθυθδῦ 15 
διαΐτηβ ααἱ ἰρ58 παθϑὺ στούϊομθμα. Τὔϑαπθ 51 ροβὺ πᾶθο δαδθραΐασ, υἱτ- 
ὑαΐοβ τοῦ ὀρεκτικοῦ οὐ τοῦ λόγον ἔχοντος ΠΟΙΆΪΗΪΒ8 ῬΥΟΡΥΪΔΒ 6886 ἃ ααϊ- 
Ῥὰ5 Πποιηϊηῖβ ρϑαύω νἱΐω ὠρύῶ Θββοὺ, δὰ βάστα ἤηθηι ργοροβιύατα ϑαἀσποίαθ 
οτωηὺ Πα οορ 18 βθηθθηίίαθ. --- Θυδθ αὐππὶ ἴω βἰηῦ, μια βᾶπηθ 8Ὁ- 
Βυγαᾶθ ροβύυ!ανογιῦ δα αἷ8 αὖ ῥτὸ διορέζεται δὲ Βουϊθαῦαι δή. 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 8Β 1. Ἧἰ 

Ο πμὲν διανοητικὰς τὰς δὲ ἠϑικάς, σοφίαν μὲν καὶ σύνεσιν τ108 « 
καὶ φρόνησιν διανοητικάς, ἐλευϑεριότητα δὲ καὶ σωφροσύνην 

ἠϑικάς. λέγοντες γὰρ περὶ τοῦ ἤϑους οὐ λέγομεν ὅτι σοφὸς ἢ 
συνετὸς ἀλλ᾽ ὅτι πρᾶος ἢ σώφρων, ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ τὸν 
σοφὸν κατὰ τὴν ἕξιν τῶν ἔξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς 

λέγομεν. 10 

τὐπρ τυχδς ἐνειῖς σὰς Ἂ Ἶ σεν τῆς ἼχῸ8 αὶ ΤᾺ 
Βι διττῆς δὲ τῆς ἀρετῆς οὔσης. τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς 4, (πτί,Ε 
---. : Στασ... 

1. ἢ] ΚΡ καὶ. ΡΝ πβοαιίαιακ 

ὅ. τὰς δὲ ἠϑικάς. Δαποίοβ Βἴο ἰαπάθιη οὐ στβ ἴ (περὶ τοῦ ἤϑους) 
ῬΥΪϊτηθυ πη θὰ8 σοοθβ Ἰθρὶ, δὰ απδ8 οτηπία τϑίθσθπδι θ556 νἱἀθαηθυῦ απδθ 
εα ἀοοίτγίπαιη σγϑῦθ δὐμίοατη ρου ποηῦ; 6886 δαΐθιῃ ἠϑικὰς ἀρετὰς γἱτ- 
ἐαΐξο8 τοῦ ὀρεκτικοῦ, τὸ ἦϑος γ8 Τ τοῦ ὀρεκτικοῦ ἦϑος, 5ἰαπίάθτιη τϑοῦθ 

τ΄ βραυοπίϊα οοπϊυποίδ, βαπὺ οὕτη 115 αἀπ86 ρτϑθοθάπῃηξ. 
Ἶ 8. ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ τὸν σοφὸν ... τῶν ἕξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς 

ἀρετὰς λέγομεν. Αὐδῖθ ὑποτὶ βουϊρύογθπι ἀϊοθπέθοη δὲ καὶ βϑῃηξοπέϊαμι 
βιδτη απ, οὐΐδτα διανοητικὰς ἀρετὰς γ8 4 564. 6588 ἀἸοο αὐ, γ61 (ἃ αποὰ 
βοάθιη βρϑοίαξ, δῃΐπηο ο᾽05 ΟὈΥΘΥΒΑΙ αποβᾶδπι απ νἱτξαΐθμι σοοδηΐθβ 
δἰβίοδτη βοΐδται οορσιαπῦ; οὗ. ἀτπιδθ δὰ οἂρ. 18 ρυϑθυηϊβίτητιβ. Θποα δαύθη 
πούϊοπὶϊ τοῦ ἐπαινετοῦ 1ᾷ ἀραϊῦ αὖ 510 αὐδϑὶ ὑθυταΐητιβ τη θαϊιβ ῬΘΥΓ ἀΌΘΙΩ 
δα νἱτύαξἠ5. πούϊομθιη ρϑυγθηϊααν, ΘΟΠΥ ΘΗ 1ἃ αὐἱάθηη ἀἰχϑυῖβ οὔατα 115 
απ88 οαΡ. 12 αϊδρυίαῖα βαμὺ (γ. 1101 Ὁ 1δ. 231), δ πϑοθββδυϊαση 5816 
πο οτδὺ; απδτι Θηΐτη ἀρετὴν δα 5αδτα ἀοοίπατη ροβίπ]ανογας οᾶρ. 6, 
Θῷ ΟἸπΐπΟ πὶ] οταὺ πὶϑὶ καϑ᾽ ἣν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἔργου σπουδαίου 
ὄντος (εἴ. 1098 ἃ 8--106).. Ναπι γοργὸ αποδοσπαθθ Ὀθπ6 μαρϑαὺ οὐ ἰάθυῃ 
ἐπαινετὸν βἰὺ, Μαρτῖβ οοτέθ Μουδ!θαβ να] 68 ἀπθίαπι, ααρρθ ααϊθαϑ 
οοηδίοῦ ὅτι κατὰ τὰς τοῦ τὸν λόγον ἔχοντος οὐδεὶς ἐπαινεῖται" οὔτε 
γὰρ ὅτι σοφὸς οὐδεὶς ἐπαινεῖται οὔτε ὅτι φρόνιμος (1186 Ὁ 9 54.), ππᾶ8 
Ῥτγοΐδϑοϊα, ποϊαπὸ ἀρετὰς ἀΐϊοοτα τοῦ διανοητικοῦ. --- 

Ὅσο 6586 υἱσίαϊυτη σθηθσῶ υἱψίπηο 11ὈΥ] 414 οαριῦθ ἀδθπηοπβίγαθαση ϑϑβί. 
Αὰ Ποὺ ροβίαυπδιη πᾷ ρουϊοᾶο 1108 8. 14--Ἠ18 γοβροχιῦ ῬἘΠΟΒΟΡτΒ, 
πὰ}1ἃ δααιᾷ οδυιϑᾶ ΟΥ̓ αἰίθστιτη ΘΠ Ὲ8 Ῥοβύροπαύαν βέα τ ἀσρυθαϊθιν 
δα αἰΐοταμι, τὴν ἠθικὴν ἀρετήν. Ὧδθ αυδ κοινῇ μὲν (1114 Ὁ 26) ὑπὸ 
ογᾶϊπθ δοΐαπη οδὲ ὑβαὰθ δὰ Γ' 8, καϑ᾽ ἑκάστας δὲ (οἵ. 1116 4, 4) 1]. 
Γ' 9 58αα. Ζ. Ε. 

Τῃ 86 ὙΘ61Ὸ αὐϑ17 ὈΥΪῸ5 ᾿πβυϊψαϊ αἰβραίαξίομθ ἀθ πηϊνουβᾷ σἰγδαίθ 
οὐμιοῶ ἄπδθ, αὖ Ὀγθυτῦου ἸοαπδΥ, ρατίθβ αἰβροβιΐαθ βαθύ. Οὐδυτπι ῬΥΪΟΥΘ 
ῬΘΥ οὔατα ΠΠἸΌσατη Β Ἰρϑῶ νἱγῦαβ ππᾶθ Που]ηθυ5 οοπεϊπσαῦ, αὰο0 βρθοξοί, 
αὐἰὰ ἀδπίαπθ δῦ οὖ αὐ ταίϊουθ υἱδ]8 δῦ ορροβιύα δοουγαῦθ ἐγαοίαξαν :ἢ 
αἰΐογα (ασδθ οϑρΙ θπ8 Γ΄, 1---88 Δρβοϊγιξατ) ἃ νἰτέαίθ τοστθαϊξυῦ απδβὶ, 
γ6] παξυγατη θ᾽ ᾿πάασθηβ γ6] σϑβερία ἀθἤη οπΐβ βθοαΐα, δα θα5 ποίϊο- 
68 ρῬουβογυίαπαᾶδβ, ααἱθτβ δηΐπηιβ αἸοϊ σαν 1118, πθοθϑβιξαΐθ οοϑοίαβ βυιᾶ. 
Βροπίρ, βαᾷ 6 ἀθ!δγαίϊομθ, βαᾶ γοϊπηίαϊθ σοηξοστηατθ βίηστιδ. 

δῶρ. 1. Ἐἤηήσαθ υἱγέμεϊβ (ἀἱαποδέϊσαθ οηΐηὶ αἰϊια σοηνι8) ἔρϑβιηι 
ποηιθη, 5ἰηνϊδμαΐννα συοοιη, ἦϑος οἱ ἔϑος γουοοαὲ πο5 αὖ οχογοϊξαξίογιοηι 



γ{ ΔἈΒΙΒΤΟΤΕΤΙΒ ἘΤΉΙΟ, 

πρϑαιῦ δὲ ἠϑικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει Β τ 

καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται 
εὐ , γ χ᾽... 8 ᾿ ᾿" , [χὰ » 

καὶ χρόνου, ἡ δ᾽ ἠϑικὴ ἐξ ἔϑους περιγίνεται, ὃϑεν καὶ τοὔνομα 

χιαηάαηι 8οϊϊέαηι χα οἰ ἠβοίαξιν --- 1108 ἃ 18, ὕμαᾶο αρραγοΐ γγληινηη 
ἐϊαηι ἤθὸ μιαβοὶ οὐὐῆν ἢοηιΐηθ δὲ τΐα 6886 σοηιραγαίαηι, εὐ ἔρϑα Ποηιίρϊβ 
μαΐνα αὖ φάη γεοὶρίοηαάαηιν 8. ἑἀοηθα (--- ἃ 26); ἀοίγναο υἱγύιϊ8. οοηρο- 
68. Ἠ08 βεγὶ ροδίημαην 8αθρ6 εαάθηι ἐϊΐα ρο»ροίγ αὐογηννι8 χινογεν Καδιυῖ- 
ἑἐαίοην ργοροϑβίζαηι Παϑοαηνιδ: ἐὰ χιοῶ ἐην αγϑίδιι8 οοάθην ηιοᾶο 86 Πιαθοΐ, 
αὐ ἔπ {ϊ8δ χιιαθοινήγιια ἐγμαΐα ϑιυυηΐ 8θοιι8 (--- Ὁ 3). Ἐπ μος χιυϊάθην ἀ6 
οὐγένιίο ἑαην οογξιην 68ὲ αὐὐ ριυιδίϊοε οοηδίοί. Νϑηιο θηΐην δογιην χυυῦΐ ἰθ668 
ἐμϊογιυμέ, ἀν τὰ ϑρεοίαθανγέ οὐ Οἷνο8 δοθοβ ᾿αθογογέ, αἰδξον 60 ῬογυθΉ79 
οογαΐιι8 οϑὲ χιαην αδϑιοζασίοηᾶο: αἰ δγέ χιοά αἰτὲ αἴΐα )μυθεδανέ, αης 
6886 υἱαην οοηβοηἐζιγνέ ΟἩνη68 --- 1108 Ὁ 6. (εμαθ φιμύην ἑΐα 8ζηηΐ, ῬΟΥΥΟ 
οἰμοοί, φοάθην ηιοο ηο υὐρ,ϑιἐϊ8 οοηοΐο8 βαηνυδ δὲ τὸβ οογίο χιοάασηι 
ηιοῦο Θαογομογίηνν 8, οοηέγαγίαηι ἔγν ἐϊδάθην γϑϑιι8 ορογοϊἑαϊοηοηι αὖ τα ρ}εγ- 
ἄνοογο φιιοῖ οὐγένἐἑ 8 σογέγαγζνηι. (μοηιααηιοάλην ἐρίξυνν αἰληιυῖβ αϑϑιυνοίυι8 
Μιιογὶξ ἕν φιαοινηια γ6 αρόγ6, ἐαϊῖ8 οὐ ἔρδο ογῖέ: δὲ ὕθηια, ϑογιβ; 8ὲ ηναῖθ, 
φιαῖΐιιβ --- 1108 Ὁ 2ὅ. 

16. ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένε- 
σιν καὶ τὴν αὔξησιν. διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου. Ουδθ ἴῃ Ὠΐ8 
ἄρ αἱΐοτο υἱσυψαϊατη σθποῦθ αἰοαηῦαν, ρουβύυ ροηξβ πᾶπὸ τϑῖὰ (οἵ, τὸ 
πλεῖον γ8 10) 6586 οθῆβθαϑ οὖ Ῥθηδιη αἰβρυζαύίοηθιη πο ἀθοΙ 18. 
Νϑπι 5ἱ δἰἰΐου. Βᾶθ0 ΔοΟθρουΒ, π6 τϑοῖθ αὐἰάθηι αἰβυϊποία, 6586 νυν ἀθθαμθυΣ 
αα86 7αχίω ροπυμῦαι. Απ γἱνῦτιβ ϑὕμιοα, απαομῃΐδιη ἐξ ἔϑους Θδῦ, ΠΟΠΠΘ 
οὐ ἴρβῶ δεῖται χρόνου  Αὐ δοοράθγοπῦ 8118. Νῶγῃ οἰΐδτι ἡ τέχνη, αὐδπι 
τϑοΐθ ρυοΐϑοῦο οὰπὶ οὐβῖοα νἱγθαθ σου ροηῖῦ ἴῃ ἴρ80 μοο οὔρὶΐθ (ὦ 32 8α.; 
Ὁ 8 56.), αὐἷῶῷ ῬΘΥΒΙτΉ1}1 τϑύϊοπθ οὗ οὐύπν οὖ ἱπογθβοῖύ, ἰπ ἰὔγτο Ζ 1ηΐθσ 
τὰς διανοητικὰς οϑὺ ἀρετάς. Εῤ βαπὺ ΔῸ αἰξοτῷ ρατίθ ἀϊδποδίϊοαθ υἱτ- 
ἐπξοβ, αὐδ8 νἱχ ἀἰχουῖβ ἀϊβοθπᾶο οοπέϊηρογθ: νοῦ ἡ σύνεσις αὐδτα 1108 
ὦ ὅ οΘοτητηθηιογανῦ, 1148 ἃ 18 8ᾳ. ἀθβουῖρβιύ. ΝῸ τα. Νοϊθρδῦ 
᾿Αὐϊβίοξθιθθ. Βοὺ υἱγθαθαμη ρθησ8 ῬΓΌΙΒΙΙΒ 516 π010 ργαθύθυϊγ ἢ. 1.;: αὐδθ 
γϑῖὸ Ῥγθυ βϑίηθ ἀθ 60 ἱπίθυρομθοδῦ, πΠ6 νἱαθυθῦαυ 6715 Ἰᾶτὴ ΟὈ]1ὐτι8. 6886, 
᾿χηδιχίχηθ δ ἀπδτη ἰπύθυ τὰς διανοητικὰς τοΐοταδ; τὴν ἐπιστήμην. Ἠδθο 
Θηΐτη οὐ Ἰίρτο Ζ ρυϊποίροια ἰοοῦτα παρϑὺ δὲ αποδδιησιοάο ργῶθ οθίθυβ 
Ἰάοπθω οδὺ, ἴθ αὰῷ οβὐθηδξαν αὐἱᾶ τὸ διανοητικὸν Ῥγορτίαπι Βαρθαῦ 
αὔατπθ 8 οὐμῖοῖβ νἱσύα θυ ἀϊγνθυβατη. 

17. ἡ δ᾽ ἠθικὴ ἐξ ἔϑους περιγίνεται κι τ. Δ. ὙιάΘ65 ἴῃ Βῖ8 βοαύθῃ- 
815. ϑᾶτα τοῖὶ ὑγϑοίθυ! δα αὐδῖὰ δὰ 1099 Ὁ 9--832 ῥγΌῸΡΘ ϑοοθββουαῦ 
ἀϊδβραναίίο: 1ἴὉΪ Θηΐτα θὰ ορίπίο απ ἡ εὐδαιμονέα οοπβοῦαν μαϑητόν, 
ἐϑιστόν, ἀσκητὸν 6886 1ᾶῴθ0 ῥ]αοθοαξ, αὐ ἰδῶ ροὐϊββιπηστα. ἴθ νἱγθαΐθ 
Ῥοβίζω 6886 υἱδοραύασ; πθὸ ἄβθογαῦ 1116 (1099 Ὁ 239 584.) Ῥγονοοδίίο δὰ 
ΡοΙΙ ϊοαμι αὐϑτὰ πᾶηὺ 1108 Ὁ 2---ῶΟ Ἰορίτηυβ. ΡΊΘΗΙΟΥ ῥτοΐθοίο θϑῦ ἀοο- 
ἰσΐπῶ πυ7π5 οορ 8; δοουγαίίον θϑᾶθηι; βϑογθύστα δῸ τππΐγθυβῶ υἱγθαὐθ 
Ὁπσῖῖ σΘμα8, δἰθοΐατη τὸ ἐϑιστόν, ροβύροβιύαπι τὸ μαϑητόν οὗ ἀσκητόν. 
ΝΙΒΙ]ουΐπτιβ βιτα ααο οὐ τϑύατα οὖ βϑηῤθηθίδιατα θῶ οϑὺ, αὖ ΤΩΪΓΘΥῚΒ 
αὐοᾶ π γϑῦῦο αὐἰάθηι βουϊρύουῦ πῖπο {ΠΠ1πὸῸ τοϑρίοιαῦ γ6] ρυδϑθαϊοθῦ 56 
πὰπο ΔΌΒοΟΪγθυθ ααδ8 Ὀυΐαθ ἐθηύατα δὐδίρουδ. Αὖὐ Βο]θύληθ ἔθυϑ ποὺ δρυᾶ 
Ασἰβυούθιθια, αὐ βἰπαῦ αὐθϑὶ ἀϊγουβὶβ ἰοοῖβ ρϑαθὑθηξιη βαρογθϑοθσο αὐοὰ 
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ΒΙ ἔσχηκε μικρὸν. παρξελῖνον ἀπὸ τοῦ ἔϑους. ἐξ οὗ καὶ δῆλον τιο8 «18 
Ὶ ὅτι οὐδεμία τῶν ἠϑικῶν ἀρετῶν ῬΥῆει ἡμῖν ἐγγίνεται" οὐϑὲν 

ἣ γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως. ἐδίξεται, οἷον ἃ λέϑος φύσει 20 

ο΄ χάτῳ φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισϑείη ἄνω φέρεσϑαι, οὐδ᾽ ἂν μυ- 
ριάκις [αὐτὸν] ἐϑίζῃ τις ἄνω ῥίπτων, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ᾽ 
ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐϑισϑείη. οὔτ᾽ 

ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἵ ἀρεταί, ἀλλὰ 
πεφυχόσι μὲν ἡμῖν δέξασϑαι αὐτάς. τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 2 

18. παρεκκλῖνον] ΚΡΝΡ παρεγλλῖνον. 22, [αὐτὸν] οτα. ΚΌΜΡ͵ 

ἀστή γαύαταη ἔπογαὺ ἴῃ Οἰτουμιβουϊ ρίϑτη ἔοστηδμη, ἡποᾶ 6χ ρατέθ ζαθγαῦ 
Ῥδυϊξδούπτα ἴπ δΌβο] υὐϊοπθτα οτηπΐθστη ραγξτη. [ἃ αποά ἴῃ 80 ᾿ἰρβῶ 
ἨυΪ]ὰ5 οαρὶ 5 βϑπίθπἐϊᾷ ορβουναῦὶ ᾿ἰοϑὺ. Ναὶ γϑύατα αὐἱάθηι ὅτι ἡ ἠϑικὴ 
ἐξ ἔϑους νοὶ, αὖ οϑῦ ἀρυᾶ ΡΙαΐοποια (ΒΕ ρ. ΥἹΙ, ὅ18 6), ἐμποιεῖται ἔϑεσέ 

Ἵ τε καὶ ἀσκήσεσι; 568 δὰ δαπάθτη ἔδοϊυ οὐΐδτα φύσει τι (ἡ φυσικὴ ἀρετή 
ἢ 1144 Ὁ 1 5α.; 1161 ἃ 17 5ᾳ.; οὗ 1179 Ὁ 30 564.) οὐ δῦ ἴπ υἱᾶ ἰβϑίᾶ δὰ 
; Ῥουξδοΐατη νἱσγθαξθιι τηουϑίθτη, ὉὉ1 Ῥτορυθαϊθηΐθβ προδιεειργασμένοι τοῖς 

ἔϑεσιν (1119 Ὁ 34) ορσοαπὺ ἀοούτιη αἀποαπθ τιδρίβυυ. ΞῸΡΡΙΘαύαν Ἰριύαν, 
αὐδ ἴῃ ΒΟ οδριδθ ρτὸ Βυ]πβ Ἰοοὶ παίατῷ βοῖα Ῥσοροπαηθαγ, 880 ἸΟ000. 
Αὐ Ῥϑύββθρε ἴΐῷ πος δύ, αὖ βουϊρίου. πθαὰθ ΔΡρυ δ 5 Ῥυίουδ Ὡ6Ὸ 6ΟΥ- 
ΤΊ ηἐΐβ βρθοίθια οαρίθῦ. --- Αα βοῃΐθηζίδιη αὐτὰ πΐο ρτοΐουῦ θχρ]οδη- 
ἀάτὰ πἷ}}} αἀατϊατὺ Αὐἱβυούθιθβ, πούστη βοι]οθὺ ἱπίθυ Ομ μ685 6886 τῶῦαβ 
αὐἱα 510 ἔϑος οὐ ἐϑισμός. Οὐδ ἴπ τ ῬϑΆ]10 δ]τδου οστὺ Εππᾶθτητιβ, παυπὰ 
58. 6. ἱπηρογέαπθ 80 1πἰδο οδριῖβ πα]ὰβ ἀοβηϊοπθ δἀβουιρίᾶ ἐθίζεται 
δὲ [τὸ] ὑπ᾽ ἀγωγῆς μὴ ἐμφύτου τῷ πολλάκις κινεῖσϑαί πως 1220 Ὁ 1. 
Ιπ μῖβ δηΐη ἡ ἀγωγὴ μὴ ἔμφυτος 60 πδρθοίαῦ πὖ ᾿ηξο]]Π σαί διᾷθβ8β8 

᾿ οὐΐαπι ἴῃ τῷ ἐθισμῷ, 5ἰασίάθηι δα νἱγθαΐθια σἸσηθπᾶδπι Ἰἀομθαβ 510, νοῦν 
᾿ απθηάδιῃ γε] λόγον, ταοᾶο Π0} τοῦ ἐθιξομένου Ξεα ἀλλότριος, τοῦ ἐϑέζοντος. 
Ἶ 18. (τοὔνομα) μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔϑους οἵ. ῬΙαξοπίουπμι 

σμικρὸν παρηγμένον (Οταίγ]. 898 ἃ). ὈΠΊρσΘπβ Αὐἱϊβύοίθιθβ ἴῃ οὐγυηοῖοῦ 
Ἷ ΘΊοἷβ οὐ βᾶθρθ σϑυυτα υἱαϊῦ, αὐϑηπασδμι δὲ 1086, ΒΟπουατα βἰσα πα] η6 
Ἶ ἀυοὶ 56 Ῥᾶϑβιβ, οϑυξῷ βοϊθηὐαθ τϑρτ]ᾶ 1ῃ ἰδ] 1Ότι5. οογθθαΐ. 
3 19. 20. οὐϑὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐϑίξεται. Ἦοο ααϊάθτη; 

: τρυτηθηΐο, οχριοαῖΐο ὌβαΤΘ δα γβ 28, ΤΩΒΙΧῚΠῚΘ 1ἃ οἰβοῖξαγ, φυοᾶ γΘΥΒᾺ, 
; ἄἀθτηστη 34 δα]ϊοϊδασ, ὅτι οὐδὲ παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἴ ἀρεταί. 
Ἷ ΑἸύθσα βϑπέθπεϊδ, αὰδθ δάμτο 5018 Ρτεοροϑβῖζα οβϑὺ νβ 19, οἱ 86 ἸΔ0χ 
͵ ΥΒ 24 ῬΙΟΥΘ Ἰοοὺ οοτητηθιηογαίαν (ὅτε οὐ φύσει ἐγγίνονται αἴ ἀρεταῶ, 

ἔσθ βϑάθῃηυ απἱάθυη ταϊϊομθ ΘΟΤΙΡΓΟΡΔΙῚ Ῥοίοταῦ, αὖ ἱτησυαΐαξο ααδϑῖ : 
ΒΥ ΠορΊβταῖ ογάϊηθ θροθαῦ. Εἰ γὰρ φύσει ἐνεγίνοντο αἵ ἀρεταί, πάντες! 

3 ἂν ἐξ ἀνάγκης σπουδαῖοι ἦσαν᾽ οὐϑεὶς γὰρ οὔτε πρὸς τοῦτο ἐδεῖτο ἂν; 
ἐθισμοῦ οὔτε πρὸς τοὐναντίον παρήγετο ἐθισμῷ. 

28. πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασϑαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 
ἔϑους: αἀὐδρτορίθυ πθαπθ αἸΐθπαπι 80 Αὐϊβέοἑθὶθ γίσδαξθια ἴρβᾶτα γΟΟδΥΘ: 
τελείωσίν τινὰ (246 ὃ 18, αῦο Ιοθο πθρϑηὗαν αἵ ἕξεις ΟἸΏΠΪΠΟ Θ880 ἀλ- 
λοιώσεις: ἧτο ἡ μὲν ἀρετὴ τελείωσίς τις ὅταν γὰρ λάβῃ τὴν ἑαυτοῦ 
ἀρετήν, τότε λέγεται τέλειον ἕκαστον᾽ τότε γὰρ μαλιστά ἐστι τὸ κατὰ 
φύσιν... ἡ δὲ κακία φϑορὰ τούτου καὶ ἔκστασις; οἵ. 241 ἃ, 2); 86. 

ΨΕΨΨΎ. ΥΡΎΝΝ 

ἜΑ ΎΡῪ 



80 ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΚ ΕΤΉΤΟ. 

1108 430 ἔϑους. ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις Β΄ 
τούτων πρότερον κομιξόμεϑα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείαρ ἀποδί- 

δομευ. ὅπερ, ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων δήλον" οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολ- 
λάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσϑήσεις ἐλάβομεν, 

,80ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεϑα, οὐ χρησάμενοι ἔσχο- 
μεν. τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ἃ γὰρ δεῖ μαϑόντας 
ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανϑάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκο- 

δόμοι γένονται καὶ κιϑαρίζοντες κυϑαρισταί. οὕτω δὲ καὶ τὰ 
τοὺ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεϑα, τὰ δὲ σώφρονα 

ἴῃ ΕΠ Β1οΙΒ. γοσθτη Βδπο γ6] ἀθπ μη: Ποπθτα γίγύαὐ!5 ἔγιβύτα αὐδοΒΙΘΥΙΒ. 
Νβὰ βϑηὐθηξίαθ ἰβϑύϊ ὅτι πε φύκαμεν δέξασϑαι τὰς ἀρετὰς Ρ]υ5. ἢ. 1. 
ὑγθαδ8 αυδπι ΡδΣ οϑὺ: γϑοῦθ ἀϊοθβ ὃ πέφυκε δέξασϑαί τι ἰάοπι ἐνδέχεσθαι 
καὶ ἄλλως ἔχειν, 118 αὐἱᾶθηη παϊατῶ 46 αὐτὰ γ8 19 584. ρθραύαν, αὐδθ 
προθϑβιίαΐθ οὖ νἱ αὐδᾶδηι οορτῦ, πο Ῥυομὶ οηΐθ. 

20--υ 2. γιχϑαΐθιη ὕοϊΐο βρθπουθ αἰνθυβδηη 6886 Δ 118 αὐὑ88 φύσει 
᾿ ἐστίν, γ5. 18---ὃ0 ἴη86 οομηρτοθαύαμι ουαῦ αποᾶ νἱγίπβ αὐἰάθτα ἐξ ἔϑους 
παϑοῖϊσαγ. Οαδθ τὰ αἰΐοτω αἰ θγθπίϊα Ἰηΐθι τὰ φύσει ὄντα οὐ πίον υἱγ- 
ὑαΐοβ. δἀ]πηριθαν οθοᾶθμι ἔθυθ. βρϑοίαῦ; πϑτὶ αὐδηηνβ ποιθῃ τοῦ ἔϑους 
Δ 8. βϑηὐθηθβ (α 26--Ὁ 2) δὐβιῦ, οδἱποθὺ 1115 ἐνεργείας γ6] πράξεις 
ααδ8 ἴῃ υἱσίαίθ Ῥταθοθάθπξ τὰς δυνάμεις (γΥ. γοσθτη πολλάκις ἃ 28 5.) 
Ῥογξίμουο δᾶ τὸν ἐϑισμόν. γ᾽ ουβδύτιν δαύθηη Πδ60 αἰδραίαίίο, αὖ ἰορίθθ 
Ἰοασδν, ἐν τῷ πρότερον καὶ ὕστερον, σἹἀβ]οοῦ τὸ τῷ χρόνῳ πρότερον 
οβίθῃθη8; δἰθῃΐτη 5 τὸ πρότερον κατὰ τὸν λόγον ααθθτΆ8, αἵ ἐνέργειαι 
καὶ αἵ πώξειις πρότερον τῶν δυνάμξων ΟῚ τηΐητι8 ἴπ τῷ αἰσϑητικῷ ἢ 
τῷ ϑρεπτικῷ αὔδτὴ ἴπ νἱγύα 1 θι5. οὐ ἴπ αὐδθυβ (416 ἃ, 16--20). Ῥτδθ- 
ἰθγθῶ πορ Ῥγϑθύθυτηϊθπάσππι δυνάμεις (γ8 26) πἴο ἴδω ἀϊοὶ αὖ οὐ ᾿ἰρθδθ 
γἰγυαθθβ (08. 81) 115. δάβουθθπᾶδθ βἰπύ. Εἰ θηΐτη αὐἰᾶδτα συ 7π8. ΠΟΙΆ ηΪ8 
πθὰθ αὖὐοὸ Π1}1} Ἰπἰογοδύὺ ἱπίον δύναμιν οὐ ἕξιν: οϑὺ αὰοὸ ἀϊνθεϑαση οὗ 
ορροβίθατη οϑὺ ρθπιβ δυνάμεως οὐ ἕξεως, νο]αῦ (πᾶπι ὯΠῸ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΥΘῚῚ 
ΠΠπβύτατο Βα βοιαῦ ΠᾺΠ0) τῸχ οδΡ. 4 ἃρραγϑῦ, Ὁ] υἱσύαθ δύναμις 6886 

ΙΒ τ] 1ΟἸὕΘῪ Ὧ6 αὐαγ. Αὐ ἔθυθ 1ἄθῃη ἴῃ αὐθθυβ οἴδβπηδουιθ: οϑὺ Θηΐπιὶ ἃΥ8 
ἕξις ποιητικὴ (1140 ἃ 10); Θδμᾶθιηη γϑῦο δύναμιν 6856 Αὐϊβϑύοίϑιὶ, ἄοου- 
τηθηΐο βἰὺ Ἰοοῦβ Θἰϊαπα Ῥτορίθυ ᾿ρβᾶτα ΒΘῃ ΘΠ 18} ἀἸρταβ αυϊ μῖο δΡρο- 
ποῦν 1047 Ὁ 81 5α. ἁπασῶν δὲ τῶν δυνάμεων οὐσῶν τῶν μὲν συγγενῶν 
οἷον τῶν (βου. τῆς τῶν) αἰσϑήσεών͵ τῶν δὲ ἔϑει οἷον τῆς τοῦ αὐλεῖν, 
τῶν δὲ μαϑήσει οἷον τῆς τῶν τεχνῶν, τὰς μὲν ἀνάγκη προενεργήσαντας 
ἔχειν ὅσαι ἔϑει καὶ λόγῳ, τὰς δὲ μὴ τοιαύτας καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ πάσχειν 

“οὐκ ἀνάγκη. Οποάᾶβὶ ἴῃ τῆς δυνάμεως πϑὐατῶ, 14 αποᾷ τοοῦθ βουὶ ροξοβῦ, 
δα Ἠ1 Δα ϑροοῦθα ργϑϑῦθυ θᾶτα αὐδ δ τὴν ἐνέργειαν τοίθεξαν τούϊο- 
Ὥθια, αἀϊοθαάατη ουῖὺ Ῥ]αγΘ5. θοῦ ῬΟΒ86 ΘΟρΊ ΣΙ οὐ 6886 ἴῃ ρϑάθιῃ ζ76 5τ- 

᾿ἀἢβ αὐδϑὶ δυνάμεως. Φαθιηδατποάτμι Θηΐτη οὗ ΠΙρηαγη δὐοσιτα δυνάμει 
᾿οϑὲ ἀουαθβ, π66 ἐθτηθῃ ΤΩΪΠῸ8 ὑγαθθ8. ἐϊσπθααθ ἃ ἔμοῦτο πὶ ἴξω οοπΐθοῦα 
αὖ 1] ἀρβίἀογθῦπι τἶδὶ τηϑητ8 δοαϊδοδπύίαιῃ, [ἴα 81 δᾶ τὴν ἐνέργειαν. 
κατ᾽ ἀρετὴν ἴῃ νἱΐα ΠοΙμΐϊηΐβ οηΐτηστη δανουύθυϊτηπβ, σϑυασα αὐϊάθηῃ δῦ» 
"τὴν δύναμιν γ6] Θθτη 6888 αὰῷ παϑητικοὶ λεγόμεϑα τῶν παϑῶν (1100 Ὁ 24) 
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Βι σώφρονες. τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινό- τιο8» 
μενον ἐν ταῖς πόλεσιν. οἵ γὰρ νομοϑέται τοὺς πολίτας ἐϑί- 

ἕξοντες ποιοῦσιν ἀγαϑούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομο- 
“ὦ. 9 ΄ χς ΝΥ ᾿ 3 ὅθι ν - ι , 

ϑέτου τοῦτ᾽ ἐστίν, ὁσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν. ἁμαρτάνουσιν᾽ ὅ 

ὃ καὶ διαφέρει. τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαϑὴ φαύλης. ἔτι 
ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνξται πᾶσα ἀρετὴ ι (ον ΧΙ 

καὶ φϑείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη ἐκ γὰρ τοῦ κιϑαρίξειν ες Ἂς 

ὅ. αὐτὸ] Κῦ αὐτὰς 7. καὶ γένεται] ΚΡ γένεται. 

΄ 

6] οῶτη αὰἃ τὸ ὀρεκτικὸν (816 ΒαΌΘμαθΒ αὖ πειϑαρχικὸν Ὁ τοῦ ᾿ 
λόγου (1102 Ὁ 81) εὐ πεφυκὸς δέξασϑαι τὰς ἀρετάς (1108 ἃ 26); γογαπι- 
ἴδιηθη δὶ ααἷβ Ὑἶγθ5 δηΐτηο ᾿ἰπδιΐαβ 1 Θχοο]αθγῦ τὸ .πὶ δαβιὺ οοπβέδπξίδ, 
οὗ φομβι τη πθατθ οοθαὺ δα γ68 5810 1116 σουθηδβ ΗΪβὶ ΟΟΟΒΒΙΟΠΘ, 68 
αποαὰθ δύναμις δδβὺ, απδτηᾳπδτη τασαϊῦο ῬΓΟΡΙΠΟΑΌΙΟΥ Θ Οὐ Οη1 ααδ1 ῬΥΙΟΥ 
116. Ηυΐὰβ δυίθιη δυνάμεως ῬγΟΡΥΐαμ πότηθη, ἕξιν, ΟἿ 1Ο ΠΟΙ π88- 
Ῥαΐατῃ 5ἰύ, ἴδοθ ρραγθῦ, απομίδηη ἴῃ Βθηβαθτα ῬΘυοθρύϊομθ, αὐ βου 
ΠΌΠΟ ἃγ5 Ὑἰγθαβα 8 ΘΟΙηρΟΙἑασ, πὸπ γοοραῦαν ἕξις. Νδο ἐδιηθη ποραυὶ 
Ῥοδοβὺ, θὸπ Ῥθύυϑῦβα (αὖ «ἰϊα ἐϑοθαμα) ΟὈ]ΟΣ μυϊο Δυραμηθηξαθϊοηὶ: δὐ 
6888. οὐϊδιη 81 46 υἱσύαξθ δυο θυβαθπθ ἀραῦαν αἰϊαπατη δύναμιν ααᾶθ ἴπ- 

πϑέα, διμΐτηο δηξθοθᾶδς οηπθηι ἐνέργειαν οὖ οχϑτοϊξα ! οηθιη. 

2--Οο. Θαοᾶ δα]ιοϊξαν ἐδβεϊτηοηΐσθτη (μαρτυρεῖ δὲ καὶ γ8 2) ΘΧΡΥΘΒΒΙ5 
γουθῖβ (ἐθέζοντες νβ 3) ἱπάϊοαῦ αὰοὸ γϑὶῦ συϑίθυυὶ 86. γϑύατα 6886 ὅτε ἡ 
ἠθικὴ ἐξ ἔϑους ἃ 11. ΟἿ, αὐᾶθ τηρᾶο δἀποίαξα βυαπὲ δᾶ ἃ 96--- 3. 
Νιδῦαν ἀαΐθια βουιρίου τὖ τα, ἀἴοατη σοηβθηβα σϑηὐϊαμη, απ8}}}5. ῬΘΥΒΡΙΟΙ- 
ἔπ ἴῃ ῬΌΠ1ΟΙΒ ἸΘρΊΡθαΒ. τ ]]Πτὴθ 1099 ἢ 29 5ᾳ.; 1102 ἃ 8 54. δὰ 
αα. 11. ν. : 

6--32,. ἔτει ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα 
ἀρετὴ καὶ φϑείρεται. Νοη 78πὶ πογαπι δ᾽ βάθη βοηξθπέϊδιθ Ἀυσιπ θη αι 
τἀάῖθαν (ἔτι), βεα αποὰ ἀάϊδαν 6ο βρϑούαῦ αὖ ἰρβὼ βϑηῤθμπέϊα ὅτι ἡ ἀρετὴ 
ἐξ ἔϑους τηρ]ϊα5. Ἰπίο σαΐαν. Οὕδ]6 δαῖτα ἔϑος υἱγίαίθπι φρτορίρυδῦ 
αἰγααϊοαπάπτη οβῦ. πῶ ἴῃ τὸ ἄπο οὔβθεν ϑηΐιτ : ΠΘΟΘ556 Θηΐτη θδϑὺ ῬΥΪ ΤΠ τ 
αὖ δχθγοϊζαῦο θὰ ππᾶθ μα ἱξιβ ουϑᾶδῦ ἴῃ θοάθυη φἜΌ ΠΟΥ σϑσπτῃ οσοτιραῖΐα, 
βῦ δῇ αποα ΒαὈϊξα5 βρθοίαξ (π6 ἔογξβ ατὶβ ουθάδξ, ραθυασα θη ρθυδη δ. 
ϑϑαθύθτη δαπάθτη οὐ 1πβύστη ἔοσθ), ἀθίπαθ αὐ εἰν κοῖς ααϑ88 ΘΧΘΙΟΒΙΑΙ 
οδτιβδ, Ρθγαρτιηίαν δα οαμάθιη Ἰἰθσθῖὴ οοηξουτηθηθαν πἀπᾶθ παύαγαο Βα ὑβ 
Ῥϑμπαθὺ (πᾶπη 5ὶ ππῦτῃ πδο6 οατοῦιν αὖ «Πα πὶθ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι 
οαΠ]θαῦ, ἀαθίατη πέγατῃ 7πϑὑὰ8 ἂπ 1η]τιβύτιβ θυαβατιιβ 510). Ὀὐττπιπαπθ δᾶ- 
ΒΙθ1ο ἀπάαγθτα ἀγέϊατα (κιϑαρίσεως οὐ οἰκοδομικῆς Ὁ 8. 10) ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἴῃ 
αὐδίθον γἱνθαθ 5, δικαιοσύνῃ ἀνδρείᾳ σωφροσύνῃ πραύτητι, ἰἴΐὰ 86 
Βα ΌΘΥΘ ἀθυποπβέγαξαν -- γ8 21, τιῦ ἔδοι]θ 1ηο] Πσαῦαν αὐἱᾷ ἴῃ ἢπο νοῦ 
βϑηξθηίίο, καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἷ ἕξεις γίνονται. 
Ὅμοιαι ποιαρο αἵ ἐνέργειαι 118 δα απᾶϑ ροτεϊποπξ ἕξεσιν. Νεο αυϊάσυδιη 
αἰαα ἀϊσοθαῦ βουιρίου, νβ. Ὁ 6 ξᾳ. οὐβιιβ ἃ υϑυθὶβ ἔτε ἐκ τῶν αὐτῶν 
καὶ διὰ τῶν αὐτῶν οἵ, Μοᾶο οοποράδξιν οροτνἐοῦ ἰδέα αὐἰάθηι Ἰορ δα θι5 

Αὐίβε. ἘΠΗ1ο. θ 

νυ ΡΥ 

᾿ , 
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“Ἄ 

᾽ τ , « 

1108 »Ἁ χαὶ οὗ ἀγαϑοὶ καὶ οἵ κακοὶ γίνονται κιϑαρισταί. ἀνάλογον κι 

10 δὲ καὶ [οἵ] οἰκοδόμοι καὶ οἵ λοιποὶ πάντες" ἐκ μὲν γὰρ τοῦ 
3 ἀὰ 2 Ὶ , να "πῇ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαϑοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται ἐκ δὲ τοῦ κακῶς 

, ᾽ ᾿ Ἁ Ω’ Ἂ 3 Ἢ -" ’ 

καχοί. εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, 
3 Ἁ , μ᾿ ΑΘΟῪΣ 3 ἭἽ Ἑ [χ Ἁ ΠΣ μά, ἢ 

ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαϑοὶ ἢ κακοί. οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ 
- 3 “ " Σ » ; 

τῶν ἀρετῶν ἔχει᾽ πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι 
» οΣ 3 ᾿ ᾿ 18 τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεϑα οἵ μὲν δίκαιοι οἱ δὲ ἄδι- 

κοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐϑιζόμενοι φοβεῖ- 
κὶ Ἂ ὡ ΄ 

σϑαι ἢ ϑαῤῥεῖν οἱ μὲν ἀνδρεῖοι οἵ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ 
Ἁ 5 

τὰ περὶ τὰς ἐπιϑυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς" οἷ μὲν 
Ἁ “-" ΄ γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἱ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ ὁρ- 

20 γίλοι, οἵ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσϑαι, οἱ δὲ 
-"- ς , »" ᾿ “ 

ἐχ τοῦ οὑτωσί. καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἵ 
ΦᾺ ΄᾿΄ ὰ 3 -Σ 

ξξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι 

9. οἵ κακοὶ] ΚΡ κακοὶ. 10. [οἵ] οἰκοδόμοι] ὁχ ἀπὸ ΝΡἥἬ (αὐ νἱ4.); οοἰθ. 
οἰκοδόμοι. 14. τοῖς συναλλάγμασι) οἵα. ΚΡρε. 1ὅ. γινόμεϑα] ΚΡ 
γινόμενα. 11. ἢ] οἵα. ΚΡ. 20. οὑτωσὶ] ΚΡ οὐτωσεὶ. 

΄ 

ΠΟῚ ῬΟΒ86 ΠΟῚ ΟὈΒουτογῶ ὙἹ 6 ΥἿ, ααὰτα ρυορίθι Ἰοσῦπῃ ἀποπίαπι δηΐθ- 
Ῥοβίία βαηΐ 115. ἀπᾶθ Ἰπόθὰ δοοιριαηῦ, ἔππὶ ῬγορΡύθυ Ἰρβουῦιπι ὙΘΥ ΟΣ ΌΙΤΩ 
ἔθπούθιη. ΝΒ] 5 βαῦβ οογξυτη τὰ αὐτὰ Ὁ 7 6888 ἰα]ὼ απᾶθ 68ῃ- 
ἄρτια παύαστατη Βα θαηῦ ἃ νἱσέαϑ δαῦ γινομένη δῦ φϑειρομένη, πθιιτιτη 
ὙΘΙῸ ῬΓΟΠΟΙΏΪη8 ΠΟΙΠΪη6 ἐνεργείας ΘΧΡΙΙΟΩΙ Ὁ 21, Τοῖμαθ ροβύθυϊιβ 
ἩΠΘΙΔ γιὰ (καὶ γένεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φϑείρεται) ἃ ϑυμηηδ Τεῖ 
α8}15 Ῥχοροβίζω οδὺ δα δ]1ὼ νἹἱάθαθασ Δ ΌΪγθ: πθαὰθ Θαΐτα πὰπο απδθυὕτι 
αὐ1ὰ δά]ανοὺ ᾿πιροαϊαῦνθ νἱσθαθθαι οὐδ 5101 Δ]1α 15 τὰ Θοταρδγῶν ουῦ, 
564 πἀπᾶθ οὐμίοα νἱγύπβ Ὀυϊτητιτη ΟΥἹΡΊΠΘα Βαθοαῦ. Αὖ 51 τϑῖη βρθοῦβϑ, 
ΠΟ γουρα, ποη ἀυθίαπι οϑὺ απ σὶσπαῦαν, αθϊοῦπααθ ντύμα γὙ6]1 [τη δ 
Θ)}05. 6 τηρθᾶϊο ἰο]]δηὔαν, ϑρομΐδθ αὐδ81 ἀΐνθυϑιιβ αὐἰάδτη ἃαῦ οΟμγΑΤΤΒ 
μοθιδαβ; αὖ τηθϑι Ὀγόσατα 1Π]οτατα βϑηϊθηδίαμη θαηᾶθηι 6886 αΙΧΘΙΊΒ. αὐδϑὶ 
Βουρύπθμη θββοὺ γίνεται καὶ ἀρετὴ πᾶσα καὶ τὸ ἐναντίον γ6] Ὀγθνῦθι 
(αὐ ἔδγθ δδὺ Ὁ 21) γένεται πᾶσα ἕξις. Ῥρηΐααθ, 51 ααδ6 ἀαθιαῦίο τϑ]ϊοΐα 
Ταθυϊῦ, οὐβουνθίθν αποιηοᾶο γουρα 11 Ὁ 6---ὃ ἀυθϊαμη ϑχθιηρ!ο "Ὁ 8---12 
βγηπθηΐαν (γὰρ Ὁ 8). Θὰ αὐἱᾶάθαι ἴῃ τ δηΐϊτααϑ αὐξθηδαῦαν δᾶ - 1ὰ 
Ῥοὐϊβδιπηθια αποα ἀθ αἰΐθυο θχϑθιηρ]ο (οὐκοδομικῆς Ὁ 10 586.) Ῥτοροπῖθαν; 
αὖ Θηΐτη βδθρίαβ αὐ, ῥεῖα θχθιηρίαμῃ κυϑαρίσεως αἰβπθηΐθ οορ!ᾶ ἄγρα- 
τηθηΐοσττη ἀἰθβθυι ϑηῤθαθδιη ΘὈ ΟΤΔΏΪΌτΙΒ Ρανἐθυβ δὈξοΙαα βαηῦ αὐδ8 
αἸοίαταβ ογαῦ. Τἰϑατθ τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν γίνεσϑαι 
ο 1) τῳ 8Ὸ ἴρβὸ Αὐϊβίοἑθ!θ ΘΧΡ Ια αν αὖ Ῥιοροὺ ἐκ τοῦ εὖ ἐνεργεῖν 
ἀγαϑοὺς ἔσεσϑαι, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακούς ω 10 54.): δυρὸ, αὖ βαρτῶ 
Ἰηϊθγρυθύδ! ΒΌΠΗΙΒ, τὰ αὐτὰ ἀϊοοαὺ τὸ εὖ τῆς ἐνεργείας ᾿ΘΟΠΙροβΙδαχη 
δα τὸ ἀγαϑὸν τῆς ἕξεως, οὐ τὸ κακῶς τῆς ἐνεργείας δὰ τὸ κακὸν τῆς 
ἕξεως. 
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᾿ . Ἵ . ΄ ι ᾽ - - 3 
Βικατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουϑοῦσιν αἱ ἕξεις. οὐ τιο50 98 

τὐϑδμδοννννλυ λα κὐδυμ εὐ μυδνων ἐν 

238 8α. οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ. ... ἐϑίξζεσϑαι.. .. μᾶλλον δὲ 
τὸ πᾶν. ϊ ἀδηηοπβίγαῦ αὐδηΐαπι ΡῬοββίηῦ αἵ ἐνέργειαι (Ὁ 6 5α4.), ἄτῃ 
οβίοπα!ς αὐἱὰ τῷ ἐϑισμῷ 510 ὑσὶ θαθπάσιη. Νϑι ἐϑέζεται 15. ααἱ 1 ΓᾺ ΠῚ 
δἴαπθ Ἰξουατη βάθη ρογαρὶέ. Θυοᾶ 5ὶ οαἱ τι Ῥθθτο (εὐθὺς ἐκ νέων) 
οοπἐηρτο, οἴβοοτθ ἀπϊάθπι ροΐθϑῦ ἀπο ΠΟ 6Χχ ᾿ἱρβίπϑ ἱπᾶ 016 πϑέϑθ βαηΐ 
αἷ ἐνέργειαι 568 «]ϊοπᾶ νοϊππέαϊα ἱτηροβιΐαθ, αὖ βιοοῦνγ δυθηξαὶ ορίαϊο 
αὐοᾶ ἕξις 58π6, απὸ οὈδὺθὺ, πα] αὶ δάμαο οϑβὲ. -- - Αἀ βρηἰθηζδπι μᾶλλον 
δὲ τὸ πᾶν τἀβουθαβ 1100 Ὁ 2 βαᾳ. πρὸς τὰς ἀρετὰς... οὐ μικρὸν ἀλλὰ 
τὸ πᾶν δύναται ἅπερ ἐκ τοῦ πολλάκις πράττειν... περιγίνεται. 

δρ. 8. Θασπηι ἴῃ ἀϊβρυθαξίοηθ περὶ ἀρετῆς, αὐλθ ἴπ486 ἃ οδΡ. 18 
: Ἰιτὶ 4 ργοροβίξα δϑὺ, βθογοίῷ νἰγθαξθ ἀϊαποδυϊοῶ, ρυϊτησσα απϑοβιθατη δῦ 

(Β 1) ἀπᾶρθ οοπέϊηρσαῦ Βοιηϊηϊθαβ υἰγέαβ οἰ μῖοα, ααστηαπθ ἰδία αὐδθβίϊο 
60 Ῥδυυθπουὶϊ οὖ 5βοίδμηαβ, ροπᾶάθγα ΠΠ]δτὰ ἐοΐατη ἃ οοτἰᾶ αὐδάδτη 60η-: 
βυθέπαϊπο ἀροηᾶϊ: Ἰαπὶ σἱἀθέανῦ αἀποἀδιητηοᾶο πᾶθο αὐϊάθηη αϊβραίξαίϊο 
βπθιη βαθση ΒαΌογτΘ. Οαομπίδτη Θηΐτη ππίγουβα ἀοοίγπο οἰμίοα ποπ 1ἃ 
βρϑοίαξ αὖ οορῃπίξατη 510 αὐἰὰ εἷὖ νἱἰνίαβ, βθα αὖ ἤδτημπβ 6718 οοτηροῦβϑ, 
ὨΘΡΟΊΙΡῚ Ροβ86 νἱἀθαηΐξοῦ αἀαδ ργδθίθγθα ἀρ γἱγδαϊβ παύασα ἀπϑθυϑηζαγ, 
αὖ 1ᾶ πἀπύτη ἱπᾶαρσοίαγ, απ8}18 θ886 ἀθθθαῦ ἀρσϑπαϊ γαῦϊο οαἱ δββαθίδου " 
Βπηπ8 Ὀθμϊ. Αὖὐ 51 ατ͵ἱβ ΒδΠΟ᾽ Υἱᾶπη ἸΩΡΎΘΒΒῸΒ ΔΌΒΟΙΥΘΥΘ ΟΡτ5 διθτη 60- 
πδΐτβ οὐἱῦ, τῆοχ ἱηνθηϊθῦ ἰρβᾶτη στούττὰ πϑδύστατη ΟὈβύαγθ αποτηϊητ8 α18- 
ααἰδιῦιο τὰ Ῥοββὶῦ οἰγουτηβου δῖ. Ουδθ θηΐπὶ ἀρϑπαϊ γαῖϊο ρυϊσησπ ΒΟ- 
ΤΩΪΠ68 60 ρογάποιῦ αὐ γἱνδαθθπι 5101 οοτηραγθηῦ, θϑᾶάθτω δῦ δὰ αυδτὰ 'ρ88. 
γίγας 18 ροβέαπαιη δἀθϑὺ παύαγαω ἔθου οὐ ἴῃ απδ' σῖτα βαδτῃ ἰοίατη παθθῦ. 
ΟἸηηϊατ Υ61Ὸ τηδχίτηθ ἀρραγθὺ αὐτὶ ΠΘΟθββαυὶθ π86 ἴῃ τῷ αϊνθυβα 1 6 Υ 
886 βἰπὺ οορυϊαΐα αὖ ἃ οἸηηΐθτι5 ρᾶυθθα5 ἀθπίαθπθ θοᾶθπι οοπουγτϑηῦ, δὶ 
δηϊσητ δαἀνθυξατητβ δὰ δὰ8 γϑέϊομθβ απδθ ἱπέθυ νἰσθαΐθη οὖ ἰηΐου ἧδο- 
γνὴν βαπύ. Νδιν ἀπθτη Ῥυΐτηο ἀοσατμηθηΐο 50 τη 6558 δ] 1οὰϊ νἰγξαΐθιῃ, 
51 σαυάροαὺ 115. οὔ 115 απ οἱ δᾶάϊμππο θχογοϊ αὐ οπὶβ οασβα, ᾿τηροβξα, ἔπθ- 
ταῦ, ΠΟῚ ΤΩΪΠΠ8 ΟΠΊΠΒ οαἀποδίϊο ἴπ 60 νϑυβαθαΐυνῦ τα ἀοσογοίαῦ ῬΌΘΥ 
τϑοῖίθ σαῦάθγθ ἀο]θγθαὰθ οὐπηΐβαιιθ οογγθοίανγα ᾿πῇῆϊοΐο ἀο]οΥθ ΔΗΪ Πα Τη 

᾿ γοϊοθαῦ ἃ ρυαυὶβ το θυβ τονοοᾶτθ. [ρϑ1ὰ8 δαΐθηῃ νἱσξαὐβ, αἀαυτη δἀθϑῦ, 
, πϑδαγατη δἴατ νἱτη ἴῃ ΠΟΟ πηο Ροβιύαμι 6556, αὖ μοῖηο ποὴ ΔΠ16Σ σϑα- 
ε ἀοραῦ ἀοϊθαῦνε ααᾶπη ρᾶγ δβῦ, τη] β οὐ οϑυῦϊβ ἀυρατηθηξβ Θουργ δι. 

Φαϊθὰβ τορυδεςβ δα 1Ππᾶὰ οοπβέθιδ ΟῸΥ ΘΟΠΒΙ ατὰ ἰᾷ αὐοᾶ ρῥΥῖμιο 
εαἀδρθοῦα οοπβοπίδηθατμῃ νἱἀθθαΐαν, αὖ ἀπὰμπῃ πος απδογθυθέασ απ8}} ἐδη- 
ἄθιη ἃρϑπαὶ οοηβαθύπαϊπο δα “νἰσθαΐθιη δ ἀποθυθηγιν, οὐ οπάατη ἔπουῦ. 
Θὺϊ οηΐα 6 δο τ ἃσιὺ Ἰατὶ 46 πυι] 15 ασὶὺ, ἀπδγατη 811 δι Δ] Ἰτα 
Βρϑοίαδ, δ]1ὼ δῸ δ]ϊᾶ Ἰποθτη Ὡοοὶριῦ. 

᾿ Ῥυδθηοπαα, ἢ86ὸ νἱἀθθαμΐαγ, πῷ (018 1ὰ βϑηξθη γι ΔΥρ 6 η- 
πηι αποα οαρ᾿ 18 ΘΟ μαῚ γουθὰ Ρουβθαπθηθθβ πη ΘΧΒΙἱ πῦὶ Βαπηαβ ἴπ- 
οοπαϊδατη ἔθυθ πο] θη 6586. ρυζανϑῦ. Νβαᾷιθ οπῖτα Αὐϊβύοίθ!θβ 1ᾶθο αὐ 
Ὁ ταῖῦϊο δαἀαϊςᾶ οαιιᾶ οαγβατῃ δ] αθπιθι ᾿πδυϊυϊδ, δαπάθτη γῖῸ οϑαβδ πὶ 
ΠΟῚ Ῥγοΐδββιιβ τῆοχ ἀθβουϊδ, ἢοο αὐἰάθτη ἱχηρυτάθηΐθυ ἔθοῖββθ ΘΘηΒΘΠα5 
εβϑί. ΥΒ] 8ὶ ρυϊτηστη δϊγθυῖβ δοῦύμμ τ ὧδ 115 ἐξ ὧν ἡ ἀρετή, γοϑῦ 

δἰ δαΐθιη ἰηΐου ἰθροπάπην δηϊτηδἀνογίαβ ἰδοϊξθ ἐγαπβιίατη ἕβοίπτη 6586. τη" 
χίηθ δα 1ἃ περὸ ὃ ἡ ἀρετή: ἀαἰδβρ!]οοαὲ ἔογίαββθ [816 βουϊθοπαϊ ρθπα5, 
50 5η8 γϑίϊομθ ἃ 8418 δὰ 811ἃ ἐγαηβὶτθ βουϊρέουθιη τ ἀϊοαβ, ἱπ|Ὸ 
ααδογαβ γα ϊομθΊη. 

6 
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84 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΤΙΒ ἘΤΉΙΪΟ. 

108 »δ4 μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐϑὺς ἐκ νέων ἐϑίξεσϑαι, κι 
φῦ ἀλλὰ πάμπολυ. μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. 

24, εὐϑὺς} ΚΡ εὐθέως. 
. 

φιοαδὲ ἐοέω ἵν χιία υϑγϑαηυνν αὐβρωζαξίο πον, ἐϊιθογοίΐοα 68, 86 θεν 
παϑοὶ βρθηι ργοροβίξιν κοὐ Παηυῖ8 οὐγ ει οοηροίοδ, ηναρΐηιθ οηιγζνν υἷ- 
αἰφαίνν ηοοοδϑαγίμην (εὐ ἀοδογεθαίυν {116 ἀσοραὲ φιοάτιβ, οὐνὶ αϑϑιοίαοίοβ. α- 
αἰηνιιδ 80108. υἱγέμίοηι Ἰμαϑογ6 --- 1108 Ὁ 81. (να ἔην 76. φὐρϑην χιυϊάφηι. γιοῦ 
ΘΟ) ϑγ)6 ὁ8ὲ ϑογιιη, 6886 ἐπι. κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον (--- Ὁ 84); ογηγυῖηο 
απέοην ἡιοηθη μη, ἐα χιαθ αὐ ἀρογάνιην ρογέϊγθαγέ ἐγῖον ἡ] 6586 φιιογινην 
φιαϊογίαην ργλάονυ αἰἰαῖηυιβ πον αὐγουϊέογε ἀροιγαΐαηι ἐξ ρίθηδ θρυ 88αηι 
ἤογηιαηι; 8.η “Ἰυἱ8 ἔην γόθιιβ αὐ δύμσμία ἀοδοοηαξιν, 116 Ῥγαδοθρείδ χινα θην 
σομογαϊέδιιβ Ἰοουνην 6586, 86 Ἰοίαηι γϑην 6; οοοαδίοης αἰ)ιαϊοωμαηι 6886 
(-- 1104 10). ει ϊογυΐγυιιδ. διυθγέ ἐμ χιυνΐδιιβ αἰΐχινα οἰΐανι Πγαγ θην, γον νηὶ 
βοϊοηέϊα ροδίζα 81. Ναην εἱὖ ἕηη σΟΥ̓ΡΟΥ6 οὐϑογυαΐιμ, υἱφογθην οἱ υδὶ σαϊό- 
ἐιιαγθην ϑιυιθ Ο. 6806 76 ἨΟΉ, Ρ0886, φιίην αἰ γγϊηυΐινν, Ἰαδογαΐ υἱοένηιυθ βιύργα 

πιοάσνην Ἰμανγτέ αὐ ραγιὴν ὁπογοοένγ" ραγοίμδηηθ τον ἑξων: τΐθηι (ον ξιιο 
ατϊηυὶ μμϑχιο οἱ τιον αὐἰθγέ χιθὶ οηυγυΐα ἐΐηνθέ μθινο οἱ χιυὶ γυ1]υ1 ἐὐηιθγ.8 
οηιηῖδιι8 γοῖυιβ ἐθηλογο οὔυϊαηιν τ; Ἠ66 ἐθηιρογαηβ ογὶξ υοῖ, χιυὶ γϊαβ ἤθη 
ϑρεγγη1ὲ (οι οῖαβ υοἷ χιυὶ ουὐξαί φιιο(οινεηιο υοἱιυρίαέοην αὐ ογὲ --- 1104 ἃ. 21. 
Τογιην οηϊηισογο οοσηϊέα 810 εα οαογοἰξαὐτογυῖβ γαΐοη! εὐνθ σίσγυξυν υὐγέν8 
ον ηνίγιιβ βοϊζι" χιαϊία 8ῖγη ἦην χιυνίδιι8 ουὐγένιβ βρεοξαΐξι" δὲ αὐ χιίαο ἰάο- 
608 ζαοἱξ Ποηυῖγιθ8. Αβϑβϑιοζαοί θην οὐ γϑοίθ ηἠιοίυμ γοϑιβέαμιιιβ ὑϑὶ οιἰρ- 
αὐηΐ, Πογίοβ ουαάίηιιδβ οἱ θη ρογαηίεβ; χιθὲ υ67Ὸ ζογὲϊβ {αοΐιι8 οϑὲ τυδἱ ἐθηι- ᾿ 
ῬογαΉ8 ἑάθηι ᾿ιος οαἰϊοὶ «ἐ ηιοέιν δὲ οιωρταϊίαίο ναοοί (--- 1104 Ὁ 8). {)έγιην 
απέοην ἐᾷ φιοΐ αρίξι 67ι|8 8ὲὲ ψιθὶ 86 δωθγοοί εὖ ἀαϑδϑοηαέμν υἱγξμέοην αἩ 
67ιι8. χιυὶ υἱγέμέε φιραην ᾿ναϑοὲ τὐὐτέυω", ἐμά αἰδοογγίξων φιοά ορογαθ μον [6οὐὲ 
7αην Παθίψῆθβ ααοδὲ Ἰαρίϊέϊα ηιιαοάαην τοὶ αὐοϑὲ οογίθ αὖ ὁα πηιοοϑίϊεα 
(--- 1104 8). Οηιρῖηο οηΐηι ἡδοναὶ οἐ λῦπαι ϑ8ιριξ, αα᾽ χιναβ. γοζογ ζει" 
εγυύυογϑα υἱγένι8 εοἰδΐσα, 86, ογίσίμθην. χιιαθγαβ εὐ σἰφηαΐξιγ, 86. αἰδοῖ- 
ρίθναην χα βγηιοέμν, 8ον ὑρβώην υὐγένἐϊβ παξμγαηι αἰχα οριι8. Ναην οἱ 
νοϊωυρίαίο οἱ ἀοΐογα αὐ ρεγυοόγδα χάθη ργζηνην αϑαιοινηέν, τα οἀμοαΐξίο 
αὐ υἱν μουν δα 8οϊνθην δὲ χα ἀοοθηίιν" σαμάογο οὐ ἀοίθγ φινέδιι8 ἀδοοῖ 
(---ῥ-Ὁ 18). δόην ρὸν υὐγϑωέοην “ἐ αὐ γοοίε αγΐηιο αὐοοῦί βίηννιβ Ὑδοίθηνο 
αθαηῦβ, αὐ φαιιορηννβ αὐ ἀοϊθηννδ οὐδ σινηχῖο τοί αὐσύθυνιδ τοὶ αρΐηυὶ αἷἴὲ- 
χα αὐ οοίίοηα ῃιουθηνμν (---- Ὁ 16). Οαδέϊσαμέμν αὐοίο ἀοίογα, ϑβιϑ]αίαᾶ, 
νοϊιρέαϊο; ἴμι6 ἐσίέι 8ρεοίαί θηιοηαγ δ οοηϑιϊίινηι; παν ἠιοαϊοίγια ΟἩνγυΐ8 
Πὲ γεν οοπίγαγία (--- Ὁ 18). (ινηηιθ οοηϑίοέ, πανίξυηη, αγληυΐ ἐγ. ρ47ιυι8 
ημμΐαγὶ 8ὲ χινῖβ υοϊιυρίαϊοβ 8θοίοί χαβ ἤν, ἴἰοοὶ ἀοίογῖυο ἡναΐα 86 8ι- 
ἐγαϊαΐ: ποα ἐρϑιν 2αην ποδὲβ αὐριηθηίο δὲ, χιοηίαην νᾶ σἰσηαΐι" Ἰνα- 
δύξιι8. ἔην οοάθηιν υἱὴν 67.ι8 ρογϑβρίοὶ υἱάδηνι8, οὐγ υνίθην ἦγ) 60 τοδιίξατη, 6886 υἱὲ 
γοοίο μαϑεαὲ αγίρινιδ ἔην υοϊιυρέαΐε8. οἱ ἀοίογοηι. ΜοδΟ Ἠ6 ογοααΐι" γϑοΐο 
Πιαϑογθ τὐγυνίην ἐϊϊυνην χιυΐ οηιγυῖηο ἐαϊὰὶ αὐοοίίογυὶ αὐζέιην ἐγριογοιμααΐ; τωρ 
υἱγένϊ8 ἨΟΉν 68ὲ ρίαρηδ 6 ηιθαϊο ἐδία ἐοίϊθγ6, 866, ἐοϊίογο χύαθ ρεγυδύϑω ϑιυηΐ 
(---Ὁ 28). Οογηβγηναθεξιν αὐέθην χιιοα τα ὁ υἱγύιέε ργοροδβιυίηνι8, 8ὲ ἤαθο 
γεριιογηένγ. (εθην, θηΐην χιϑίοινίψιθ θα ρεοίϊέ χιοαϊῖδεοί ἰάσο οαροίαέ χυῖα 
αὐτὸν ριυοϊουγηίην, δὲὲ αὐτὸν εὐὐϊ6 αὐὐὐ ἀμῖοο, ἐσίαὶ χαθ ορροδίζα ϑ8ινγιῖ: Ἡ6Ο6886 
χιυάοην υἱγενίοην αὐ ἐγία Παθο οηυΐα γεοία Ἰμαῦογο, 8664 οηιγιην ἡλαφζηιθ 
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ἸΒΘΕΡΘΧ ΟΝ, Β5 ἐπεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγματεία οὐ ϑεωρίας ἕνεκά 
ἐστιν ὥσπερ αἱ ἄλλαι (οὐ γὰρ ἵν᾽ εἰδῶμεν τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ 
σκεπτόμεϑα, ἀλλ᾽ ἵν᾿ ἀγαϑοὶ γενώμεϑα, ἐπεὶ οὐδὲν ἂν ἦν 
ὔφελος αὐτῆς), ἀναγκαῖόν ἐστι σκέψασθαι τὰ περὶ τὰς 
πράξεις, πῶς πρακτέον αὐτάς" αὗται γάρ εἰσι κύριαι καὶ 

ἐ τοῦ ποιὰς γενέσϑαι τὰς ἕξεις. καϑάπερ εἰρήκαμεν. τὸ μὲν οὖν 

21. τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ] ΚΡ ἡ ἀρετὴ τί. 29. ἐστι] ΚΡ ἦν. 
---.....-.-...-- δ.ὄ.Ρ..ὲ . 2 

αα τὰ χιοα ἀπῖοο εξ δος υοἱιρέαξοηιν, αὐ ογαΐ, {νην χυύΐα πο 6 οηιηῖθδιιβ αρΐ- 
ηιαρεϊδιιβ σΟἩη).6 6δὲ, ἐμὴ χα αὐ αἰέογα ἄνιο (ριοἤνγνην αὐχιία «ἐϊ16) 
ἐηβιροῦ αὐοραϊέ, ἕνην χιΐα υἵηι 47.ι8. ργίηνα 7αηὶ υἱέαθ ἀοέαξο 6}  η)λ0)" 
(---110ὅ ἃ 8). Δίεψιια οδέ χιυϊβηιαηι, χιυΐη θὰ χα βαπὲ ἐρδά πας ποία 
αἰὐδοογηαὲ ργομέ αὐ σαιαφαΐ ἐἰ5 αἰὐῷ ἀοἰοαΐ (--- ἃ ὅ. 1). 1)οηίφιο αἰ[ῇ- 
οἰϊίηενυ ποηυΐγυὶ νοϊιρίαϊέ ποτ οοάογ6; φιοα αμέοην αἰ ῇοῖϊο, 60 οὐ αν ἐϊβ 
δὲ υὐγέιἐϊδ Ορόγα ηιαρϊηιθ 86 υογίϊί. ΕὟΘΟ οηυγυῖηο ϑοηιβ χιυῦὶ ἔην ἴα 76 
δοη υδγϑαζιγ, ἠλαῖιι8 χιυὶ ἠιαῖο --- 110 ἃ 18. 

26. ἐπεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγματεία. Τὴν παροῦσαν πραγματεΐαν 
Ῥεο αὐἰάθηη Ἰοοο τὴν περὶ τῆς ἀρετῆς 6556, 58.615 1 61}Π1ο ̓ ν 6 γϑυ 5 

ΜΞ ΈΥΜΒΙΕ ΜΕΣΌΝ Ὁ ΨΨΎΝΨ 

δ δν μδιώδι, μα  χκυν, ἐστιν ἡ ἀρετὴ σκεπτόμεϑα. ϑεᾶ αὐὰπ νἱσύαβ οὗ αποὰ 80 1Π]ὼ ροπαοὺ 
ἴῃ ΒΌΠΩΤΩΟ γιζαθ ὈΟΠῸ 1ἃ 810 αποᾶ ΤηδΧΙΠΠ6 ῬΘΠΘΒ ΠΟῸΒ δϑί, τϑοΐθ 88 τϑ- 
ἔδυσθ ροίοταὺ δᾶ ργίοτω (οὖν). Οποᾶβὶ θπΐτη οπιηΐπο ἴῃ μα ΡΟ] ϊοῶ τὸ 
τέλος οὐκ ἔστιν γνῶσις, ἀλλὰ πρᾶξις (109 ἃ δ), ρτοΐοδοίο πΒοο γϑύαμη ουἱὺ 
ἴῃ δῷ ραγίβ αὰὰ 46 νἱγτίπθα ἃριίαν. ἴτηοὺ θοάθῃι 68}. 41: ἦδτα οααξαχη 

8586 ΟἸΧΘΙΒ Π6 σου αυδθ Βῖο δαάαπίατν ἐπεὶ οὐδὲν ἂν ἣν ὄφελος αὐτῆς 
86, τῆς πραγματείας ταύτης εἶ μόνον ἐδίδασκε τί ἐστιν ἡ ἀρετή (Ὁ 38 5.) 
ταϑ] 8 ̓πὲθ]]Πσϑυθηξα; ατη Θηΐπι βοίτηιβ ὅτι τοῖς κατὰ λόγον τὰς ὀρέξεις 
ποιουμένοις... πολυωφελὲς τὸ περὶ τούτων εἰδέναι (109ὅ ἃ 10). Θυοά 
ἀϊοξαταβ οσαὺ Αὐϊβίοὐθ!θθ, αρϑυύαμα : τπδρηΐ ἱπέθυθββθ αὖ αὐ8]}}5 ὁ ἐϑισμὸς 
6886 ἀοθοαῦ οοσποβοδύασ ; υἱτὴ δἰβυυηδίϊομβ δαροὺ πορᾶπᾶο. ῬΘΥΒΙΠΉ1Π15 
βθηῤθηξία, θδῦ ῥυῸρΘ ἰρβασα ορϑυὶβ ἥπϑιηι 1179 ἃ 8ὅ βαα.... οὐκ ἔστιν ἐν 
τοῖς πραχτοῖς τέλος τὸ ϑεωρῆσαι ἕκαστα καὶ γνῶναι κ. τ. λ., ΗΪΒ1 αποᾶ 
1θὶ 6δο ρϑγνθῃύιση οϑὺ αὖ πο 78πι αὐπϑογϑῦαν απ18}18. 6588 ἀθρθαὺ ὁ ἐϑὲ- 
σμός, 5864 ροΐΐαβ αποϊποᾶο ροβδβὶὺ ργοουταυΐ αὖ βδύ. 

81. τὸ μὲν δὺν κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον πράττειν... ὑποκείσϑω. 
Θυδηδοαυίάθηῃ 1186 πράξεις ατδὲ ριϑθοοασηὺ τὴν ἕξιν (αὐ κύριαι καὶ 
τοῦ ποιὰς γενέσϑαι τὰς ἕξεις Ὁ 80) ἀθβου! θοηδθ βαηῦ, ῥῬυϊσηττη 6 ΘΒ. 1 
αἸαϊοίτηβ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν τὰς ἕξεις γίνεσθαι (Ὁ 21), νἱνὐαΐθηη 
Ἰριθαν βθὰ Ὀοπαμ Ππαδίνατμη ἐκ τοῦ εὖ ἐνεργεῖν ω 10 54.) ΥὙ6] 6 Ὀθη6 
ἀρΘμᾶο. Ξ1η ΒΟΙΒΟΙΘυ5 αὐἰὰ δἰ Βδο ἴῃ τῷ τὸ εὖ, δα τηϑητι5 δι οϑῦ 
Α 18, ἀπᾶθ οοπβίαῦ νἱγύαθθμι δἰ οθγη 6586 1Π1π8 ραυῦϊβ δηῖπιὶ, απδ6 ᾿ρβῶ 
ἀμίάρτα οὐκ ἔχει λόγον, πειϑαρχικὸν δέ ἐστι λόγῳ (1102 18 566.). 
Ηδπα τριθαν πογαπι, 5ὶ θἀοσθδτηιν γ6] υἱσῥαθθιαη πᾶπο γ6] πρᾶξιν αἀπδιη- 
Τοῦ αὐδθ ὁμοία 510 νἱγέαϊ! κατὰ τὸν (ὀρϑὸν) λόγον 6586. ΑἸϊαπδηύαπι 
βέπ 6. αἸ ΠΟΙ] 1πι5 ἀἸοῦα, αὐἱὰ ἰαπάθιι 16 ρὶβ ἴῃ 86 οοπεϊπθϑαῦ ἰδύθ ὀρϑὸς λόγος, 
αὖ γϑοΐθ βοῖαῦ 70 θγ6 οὖ γϑίασθι πὰ ἀθ στ Ἰοῃρστμι 6858 Βα)ὰ5 αὐϊάθηι 

Ἰοοὶ, ΠῚ Ὀγμγαϊα 1Π|ὰ Ὑἱχ Ῥγοροβίδο υἰΐγο βϑροιῖϊαν, ποι δϑῦ; δὲ Ποὺ 

βϑαπθπξθυβ απἰθιβ ποὺ Ἰπαϊοίστη οοπβιτηαίαν οὐ γὰρ ἵν᾿ εἰδῶμεν τί 

ζ 1108 "36 



86 β ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ΕΤΉΤΙΟ. 

ΡΣ ΡΝ ᾽ ᾿ ΄ , Ὁ Ὁ Μ Αὐτὰρ , ᾿ ΄ ὶ 
ες προδοϑοχατὰ τὸν ὄρϑον λόγον πράττειν κοινὸν χαὶ υποχείσϑω, ῥηϑη- Β.. 

σεται δ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ, καὶ τί ἐστιν ὁ ὀρϑὸς λόγος, 
τ᾽ Ε ᾿ 3 τ 

καὶ πῶς ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς. ἐκεῖνο δὲ προδιο- 
» ς -» - Ἷ 

τῶ «μολογείσϑω, ὅτι πᾶς ὁ περὶ τῶν πραχτῶν λόγος τύπῳ 
. ᾽ ᾽ - ᾽ , , Ὁ Η Ὶ 3 ν 

καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὀφείλει λέγεσθαι, ὡσπὲρ καὶ κατ ἀρχὰς 
Ἂ Ὡ . ᾿ δ ΄ ᾽ ΑΜ Ν τὰ 

εἴπομεν ὅτι κατὰ τὴν ὑλὴν οἵ λόγοι ἀπαιτητέοι᾽ τὰ δ᾽ ἐν 
κὰν δὰ ,..Ὁ ᾿ ΕΕΥ τον {1} ταῖς πράξεσι καὶ τὰ συμφέροντα οὐδὲν ἑστηκὸς ἔχει, ὥὧσ- 
τ ι; ΠῚ ΔΡΩ͂Ν , ᾿ ,»,» - , ͵ 

2 ὅπερ οὐδὲ τὰ ἐξ αντλς τοιούτου ὃ ὄντος τοῦ χαϑόλου λόγου, 
ἔδλλι 

ἔτι μᾶλλον ὁ περὶ τῶν καϑ' ἕκαστα λόγος οὐκ ἔχεὶ τάκρι- 
βές: οὔτε γὰρ ὑπὸ τέχνην, οὔϑ᾽ ὑπὸ πάρα γελίαν οὐδεμίαν 

πίπτει, δεῖ δ᾽ αὐτοὺς ἀεὶ τοὺς πράττοντας τὰ πρὸς τὸν και- 

88. ὁ ὀρθὸς] ΚΡΊΙΡΟΡ ὀρϑὸς. 84. προδιομολ.] ΚΡ προσδιομολ. 
1. πρακτῶν] ΚΡΤΙΡ ΜΡ πρακτέων. 3. καὶ κατ᾿] ΚΡ κατ΄. ὅ. ὑγιεινα] 

ΚΡ ὑγιεινὰ τοῦ καϑολικοῦ λόγου. 0. λόγος] ΚΡν λόγων. 8. πρὸς 
τὸν] ΚΡ περὶ τὸν. 

οοσαπὺ νουρα μἷο (,, ϑηϑήσεται δ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ καὶ τί ἐστιν ὁ 
ὀρϑὸς λόγος καὶ... ἀρετάς“ Ὁ 82--84), αὖ οβίοπαδτχηιβ ὉὉΪ Αὐἱβίοῦθ! 8 
βαδη ααδηποαπαῦθ ἀοούνπδπι 46 ἢδῸ τ θχρ]οαουῦ. Ἐδνυογυθαν δαΐθιη 
δα πος φῬτγοροβίδαπι, τοῦ Θοηβθηΐδηθαπι ουαῦ οἱ ααἱ ΑΓ, 18 βουιρβουαῦ, απ 
ΡΥ ἀρρογοάϊαν δὰ τὸ λόγον ἔχον μέρος τῆς ψυχῆς εὐαδαιο νἱνθαῦοβ, 
Ζ1 ἴα Ἰοοαΐαβ ἔστε δὲ τὸ μὲν εἰπεῖν οὕτως (ο. ὅτι κατὰ τὸν ὀρϑὸν 
λόγον αἵ μεσότητες) ἀληϑὲς μέν, οὐϑὲν δὲ σαφές" . διὸ δεῖ μὴ μό- 
νον ἀληϑὲς εἶναι τοῦτ᾽ εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ διαριομένον τίς τ᾽ ἐστὶν ὁ 
ὀρϑὸς λόγος καὶ τούτου τίς ὅρος (1188 Ὁ 25. 82 54.). Θ'δθ 5ϊ ρϑυ]θρου]8, 
51} πη 6 ]Πρθβ αὐἰὰ 1108 "Ὁ 82 αἰοαΐ γὸχ κοινὸν εἶναι ἀθβμ 0 Π 61} 
{Πᾶπὶ ὅτε κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον πραχτέον. Ὁ γεγο δᾶ τϑὴὶ γϑάθϑηιβ: 
αποὰ ἴω Ζ 1 ἀθδιάθγαίιν, οἂρ. 18 οὐιβάθι ΠΠΥΪ βαρρ!θῦαν, τιὍ] ἱπίρυ 
αἰῶ 1144 Ὁ 21 5. Ἰορσαπΐαν ᾶθο: .. πάντες ὅταν ὁρέζωνται. τὴν ἀρετὴν 
προστιϑέασι τὴν ἕξιν, εἰπόντες καὶ πρὸς ἃἅ ἐστι, τὴν κατὰ τὸν ὀρϑὸν 
λόγον. ὀρϑὸς δ᾽ ὁ κατὰ τὴν φρόνησιν. Ωυδθ αὐἰάθιη φρόνησις 
αὐοιηοᾶο μαθοαῦ πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς (108 Ὁ 84), 1ὈΙάθὰ βο δ θχ- 
Ῥοπῖδαν. Ηδθο ἰρηθαν ῬΥΟΙΪ881 ῥηϑήσεται δ᾽ ὕστερον Ὃ 82) βοϊαίο; ἴῃ 
αὐ 581 ΒΆΘΥΘΒΒ, ἱποῦβ68 ΠΡῊῚ Ζ βοῃύθηςϊαϑ. 

ΡῈ ὥσπερ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς εἴπομεν: γ. 1094 Ὁ 11 564. Θυσὰ Β1ο αἱ- 
οἰζαν οὐδὲν ἕστηκὸς ἔχει (γ5 4), ΠΠ10Ὸ ογαῦ τοσαύτην ἔχει διαφορὰν καὶ 
πλάνην; ΠῚ (οὗ. 110ὅ ἃ 12 5α.; 1189 Ὁ 12--26) ἴῃ Θαπᾶθπι βϑηὐθηξίαπι 
τὸ ὡρισμένον ἴπθ8886 τοῖς πραχτοῖς ποραίαγ. 

ὅ 5ᾳ. Οἱ καϑόλου λόγοι, αὐτὴ δἃὉ Βδὸ ραγτίθ νἱἀθαπύαν τοῖς καϑ'᾽ 
ἕχαστα λόγοις ῬΥδΘἔίογο αἱ 6586 αὐ Δ] βῶπθ ϑαμπηαηῦ ἀκριβείας, 
ΔῸ αἰνοτῶ ρᾶγύθ 60 σα που 8 βαηῦ ϑοβυϊμπηπαϊ: 84 τθὴὶ θη οὐ δα ἀϑύτη 
βαηῦ κενώτεροι, οἵ δ᾽ ἐπὶ μέρους ἀληϑινώτεροι 1107 ἃ 29. 

1. οὔτε γὰρ ὑπὸ τέχνην οὔϑ᾽ ὑπὸ παραγγελίαν οὐδεμίαν πίπτει. 
Να ἄθ 1158. απδ καϑ' ἕκαστα βαπὺ ἐν τῇ αἰσϑήσει ἡ κρίσις 1109 Ὁ 38; 
ΔΥΒ ΥΘ61Ὸ 6͵]υβαὰθ ργϑϑοθρίδ δ σϑπΘΥ]Θ Ὼ ΒΘΙΏΡΘΙ ΙΘρ6πὶ βρθούδηῦ; αποᾶ 
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ΒΕ: ρὸν σποπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἔχει καὶ τῆς τιοῖ « 9 

: χυβερνητικῆς. ἀλλὰ καίπερ ὄντος τοιούτου τοῦ παρόντος 10 
λόγου πειρατέον βοηϑεῖν. πρῶτον οὖν τοῦτο ϑεωρητέον, ὅτι 

τὰ τοιαῦτα πέφυκεν ὑπὸ ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς φϑείρε- 
σϑαι (δεῖ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν τοῖς φανεροῖς μαρτυρίοις 
χρῆσϑαι), ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ὑγιείας ὁρῶμεν" 

΄ 

10. τοῦ παρόντος] ΚΡ παρόντος. 
Ἔτους ὡς σπὴς 

Θμΐμ ΒΡ ΠΟΙ ΟΥ ΒΙηρΌ]αγα οὐ συμβεβηκὸς εδὺ,, οὐδὲν μέλει τῇ τέχνῃ “ 
1188} 2. 

9. ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς οὕτώς ἔχει 80. ὥστε δεῖν τὰ πρὸς τὸν καιρὸν 
σκοπεῖν. Ὁ γὰρ ἰατρὸς καϑ᾽ ἕκαστον ἰατρεύει, οὐ τὴν ὑγίειαν, ἀλλὰ 
τὴν ἀνθρώπου, μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὴν τοῦδε ἐπισκοπῶν, αὖ ἴεγα, οταῦ 
1097 ἃ 11 5α. 

11. πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ϑεωρητέον, ὅτι τὰ τοιαῦτα πέφυκεν ὑπὸ 
ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς φϑείρεσϑαι. Ῥτίχησπη ΠοΟ (οα] αὐϊάθηῃ 51 νϑυθῶ 
ΒΘαΌΘΙΗΤΙΙ ΒΘου μα ππὶ γ6] ὑθυξιαση ἢο Δα] πηστῦιν) δ]τατιο πιοᾶο οχρ]τοδΐ, 
αὐἰὰ Πῖβ ἴῃ τοραβ κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον (1108 Ὁ 82) ε10. Τὰ τοιαῦτα 
ΡῖῸ πουττὴ οαρίξαμιη βθηὐθη 5 ἀἴοθ85. 6886 ἕξεις απ8]65. 6886 ἀθθαὺ 56 
ΘΟΥ̓ΡΟΥΙΒ 568 δπϊτηὶ (οἵ. ἕξεις ἐπαινετάς 1108 ἃ 9); ἱποδῦ δῃΐτη ἴῃ Ποοὶ 
ῬΙΌΠΟΙΗΪΗΘ νἱβ δ ππῦτὴ αποδᾶάδτῃη οορηδΐα 5] τη 1Π]Π!]8 16 ἀΒΒΌΤΠΘΠΑΙ. --- 
Φαοϊθαν γϑῦὸ πὶ ΠΪΒ5. ῬΥΪΤητη ἑαπάδτηθηζαπι τούϊι8 ἀοούνϊπδ8 Αὐ]βὑυοξθ!θδθ, " 
απ, νἰγέπιβ ϑἐμΐοο, ποῖ ἰαηθαιη ἐκ συμμέτρων ϑΊθ πὶ (6 ὙΒῚ 84.) βοα 
1088, μεσότης (οἵ. ν5 30) 6586 αἰοϊθαγ. Ιἴὰαπ τὖ ἴῃ ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ 18πὶ ΒΟ. 
νἱἀθπάτπμη δὰ ρ]δοοαῦ ρθῶ δᾶθο γἱὰ αὐτῶ ἸΠΡΥΎΘΟΙ σοοσριῦ, ἃ 51}}}}Π}πά]1η6᾽ 
ΘΟΥΡΟΥῚΒ αἰααθ δηΐπηΐ ῥγοΐθοϊιβ. Νμ ἴῃ ΘΟΥΡΟΥΘ αὐ]άθι ἴῃ αὐγᾶτη 16 
Ῥαγΐθῃν θχαρϑυϊθηὐᾶ αὐδϑὶ ΧΡ] οσανῖ ροΐθεῦ απἱὰ δἷῦ σύμμετρον 561 8600- 
τηοααύτιτῃ αὖ μασηαπδθ Ρ]Θυαση απ παύαγεθ ὡαὺ γἱνθτι5 οὐ μα ιδαὶ Ὠττι506 

ὲ Βομηηΐθ. ὕύαθθ ποὺ οὐβουυθίπν, βαμησηδ οϑὺ αὐῦϊθ. Νϑαὰθ θῃΐη δου 
ΘΟΥΡΙ8. βΒαπματη γΑ]] ἀπτπα 8. πΐδὶ α]τη πίω οὖ Θχθυοῖςϊα δἱ αθυδηῦτν, απ 
οὐ βυίποϊαπῦ πο βἰπὸ πῖταῖα. Αὐ δαΐσαπηι απὶ Του ϊυπι απ ᾿τη του νϑ]ῦ, 
οογτέθ πο 1ἃ μού, ββίτητιτη ἀρϑὺ τπῦ ΘΙ ΘΗΒῈ5 τηθῦθπθ μα] συϑατβ τη ]ΟΥΘΒ. ἃ 0 
ΤΩΪΠΟΥ65. 1105 ἀϊβοαὺ ουϊΐαγθ, 18 γϑϑιβίθοσθ. [ὁ ϑῃΐτη βίῃ θἰΐδην ἴῃ 
δοΐτο αὐ νἱγοβ πϑέσταθ πππιᾶπεθ δχοθάδηῦ (ὑπὲρ ἄνϑρωπον Π|ὰ Αὐἱ- 
βίοίθὶθβ γοοϑΐ), αποόγτμ ταύϊο απδϑάδτη Βαθοπᾶδ ϑϑῦ: αὐύθδτηθη θἀποδίϊο 
8. ζονγεϊδααϊπθιη ποὴ Θὰ δϑὺ αἀπδθ ᾿πΏρΥ 15 ἀοοθαῦ τηθύπθυθ ἰδ] 1ὰ, βθᾷ 
θοῷ απ Δἀαἀποδτητι, Π6 Ηἰτηΐα ΟΘΠΒΘΘΤΉτΙΒ ατιᾶθ ὕθυγόσθιη απἰάθγη ᾿π]ϊοϊ απ, 

50ἃ αὐδ8 5αβέίποτθ Ῥδγ δῦ. Πάντα φοβεῖσϑαι β58πρ Ῥᾶύπα ἀφοβίας, 
μηδὲν φοβεῖσϑαι υἱπυΐθτη ϑρασύτητος (γ8 20. 31), ρΡοϑοοδύαμη σϑῦοὸ ἰζδ 
ποη ἰὰ αϑῦ, αὐοᾶ 7αβῦπτη ΠΠΠΊΘΥτ γ6] γϑούδηι τη ΘΠΒΌΓατη ΠΘΡΊΘΧΘΥΙΒ 
(σοϊαῦ 51 αα8 Ῥ᾽ὰθ ρΡομᾶο οδυηβ θά θυῖδ, αἰτιί1π8 ν 6] στανϊουϊθυβ ἸΘὈοΥ- 
Ὅυ5 56 Θχϑυοαθυϊῦ απιᾶτη οοπαποθθαί); ἴτηο τὸ μηδὲν 1]ὰ4, τὰ πάντα 111 
1ᾶθο παργοθαπᾶδ, απἰῶ 810 αὐἰάθτῃ ῥτοτχηΐβοιιθ τϑ]θοῖα ααὺ δαγηῖβδα βαηῦ 
ἃ μὴ δεῖ, Νεοαὰθ δηΐπη ργορίαβ βοοθάθυοῦ δὰ υἱυθψαθθπι αὐἱ οοπδβιιθύμβ 
ἔασι μασα οπιπΐα ταθύπθιθ βρα 8018 θῶ ἃ μὴ δεῖ, π΄ ααϊθταβ Η1] ἔδυ τϑ- 
ἔδυῦ τιΐττιτη ΤΠ ΡΟ ὑϊηουθ αἰβοϊαηῦ ἃ τηοαϊοο. --- Αὐ ᾿ιᾶθ0 ΒΘ 116] ΒΙ9η1- 
βολββθθ βαὺ ουἹῦ. 

με: 

“ΨΩ ΥΨ ὙΎ ΎΥΨ ΡΥ Υ ΣΦ ΡΨ᾽ 
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πρλαιῦτά τὲ γὰρ ὑπερβάλλοντα γυμνάσια καὶ τὰ ἐλλείποντα Β 

ὲ φϑείρει τὴν ἰσχύν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ποτὰ καὶ τὰ σιτία 
πλείω καὶ ἐλάττω γινόμενα φϑείρει τὴν ὑγίειαν, τὰ δὲ 

͵, “ δ 3 

σύμμετρα καὶ ποιεῖ καὶ αὔξει καὶ σώξει. οὕτως οὖν καὶ 
ἐπὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας ἔχει καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν" 

0 τὲ γὰρ πάντα φεύγων καὶ φοβούμενος καὶ μηδὲν ὑπο- 
; } ἀν [χὰ [κ 2 ἤ 9 Ἁ 

μένων δειλὸς γίνεται, ὃ τὲ μηδὲν ὅλως φοβούμενος ἀλλὰ 
ν ΄ ΄ Ψ ς , ν ς ΄ 

πρὸς πάντα βαδίζων ϑρασύς. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ μὲν πά- 

σης ἡδονῆς ἀπολαύων καὶ μηδεμιᾶς ἀπεχόμενος ἀκόλα- 

στος, ὁ δὲ πάσας φεύγων, ὥσπερ οἵ ἀγροῖχοι, ἀναίσϑητός 
οὔτις φϑείρεται γὰρ ἡ σωφροσύνη "καὶ ἡ ἀνδρεία ὑπὸ τῆς 

- - ᾿ -" ᾿] ς ᾿ ᾿ “ ΄ ΄ 

ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ὑπὸ δὲ τῆς μεσότητος σώ- 

ξεται. ἀλλ᾽ οὐ μόνον αἷ γενέσεις καὶ αἵ αὐξήσεις καὶ αἱ 9 

φϑοραὶ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνονται, ἀλλὰ 
καὶ αἱ ἐνέργειαι ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔσονται᾽ καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν 

80 ἄλλων τῶν φανερωτέρων οὕτως ἔχει, οἷον ἐπὶ τῆς ἰσχύος" 

γίνεται γὰρ καὶ ἐκ τοῦ πολλὴν τροφὴν λαμβάνειν καὶ πολ- 
λοὺς πόνους ὑπομένειν, καὶ μάλιστα δύναται ταῦτα ποιεῖν 

19. τῶν ἄλλων] ΚΡ τῶν. 294, πάσας] ΚΡ πᾶσαν. 9ὔ. γὰρ] δὲ ΚΡ, 
ΩἿ. αἵ αὐξήσεις) ὁχΧ ἀπο (αὖ νἱ4.) ΜΡ, οοἰὐ. αὐξήσεις. 29. αἵ ἐνέργειαι] 
ΚΡ ἐνέργειαι. 82. μάλιστα δύναται ταῦτα] ΚΡ μάλιστα ἃ δύναιτ᾽ 
αὐτὰ. 

21. ὅ τε μηδὲν ὅλως φοβούμενος: ὥστε μηδὲ τοὺς ϑεοὺς φοβεῖσϑαι 
ΘΧΘΙΉΡ]ο, αὐοᾶ ἴρ586 Αὐἱβέοίθ!θβ υἱχ ργοροβιι ϑβθῦ, 1ΠΠπ|δύγθιηβ ΒΟΥ Ὀ1Ὁ Φαούον 
Μ. Μ. (186 » 94). : 

οἵ. ἀλλ οὐ μόνον... ἀλλὰ καὶ ἐνέργειαι ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔσονται. 
, Τρβῶ τϑῦὰσστη γϑυϊθαΐθ τηοηϊδαβ Ἰῶπὰ ὑγαηδιῦ ΒΟυΙΡΌΟΥ 8.0 115 αὐδ Ὁ ἰηϊ10 
᾿ οδρΙἐἰβ βοῖω Ῥγυοροβαθγαῦ τὰ ἐξ ὧν ἡ ἀρετή δὰ 111 ἐν οἷς γ96] περὶ ἃ 
γίτῦαβ: βαηῦ Θηΐμι, πα πα]ΐ, αὐτῶσαθ θϑάθυη. πὸ ὑγϑπβιθι ἕαοῦο 7 πὶ ῥτο- 
Ῥίαβ δοοϑαϊὺ δά ϑϑπὶ απδθβύϊομθμι αὐ 1108 Ὁ 27 ΠΘΡΊΙΡῚ ρόββθ νᾶ θθδ- 
αν: ααἱ Θπΐμη βοὶ τὰ ἐν οἷς οὺὑ περὶ ἃ ἴαπι 'π 60 ϑβὺ αὖ τὸ τέ ἐστιν 
αὐὐπρσαῦ. ΕΛ πὸ αὐϊάθιη ἔδυθασ αἰδραθαῖίο, ἴῃ ἴρ5ὸ μόο οὠριύθ (Ὁ 21) 
Ῥυησπι ἀθβουιρύσσα νἱσύα 5. ποὐύϊοπθμι, τιὖῦ ΤηΟΧ οδρ. 4 θα ἤάθιη δΠῸ ΥΘ1ὴ 
ῬΙΘπμΘ αρβοϊναῦ (τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ σκεπτέον 1106 Ὁ 19). 

81. γίνεται γὰρ (ἡ ἰσχὺς) ἐκ τοῦ πολλὴν τροφὴν λαμβάνειν. . 
καὶ μάλιστα δύναται ταῦτα ποιεῖν ὁ ἰσχυρός. Νοίττη οεὺ αὐμ]θίαβ, ἴῃ 
ααϊθὰβ ϑηΐθ ΟἸΏΠ65. ΤΟΙ ΟΟΥΡΟΥῚΒ ταΐστιπὶ ογϑῦ, δριια νϑύθγθϑθ αὐϑθοοβ 
ποῖ ἐδιαύαμη ΘΧθυοὶ 118. οομὐϊηπῖ8, 56 οὐϊδτα αὖ [ζῶ ἀΐοδηι βαριπῷ αὐ 1ῆ- 
οἰοβῶ 808 6586, ἴδ τὖῦ ΜΙΙοΗὶ οὐΐδπν δέκα μναῖ φαγεῖν Ῥᾶγατη οδβθηῦ 
(100 }Ὁ 8). Αἰαᾳαὶ αἰβδοναπῦ αὐϊάθιηῃ πια]θατη ἰσχυροὶ οὐ ἀϑληταέ; τοραν 
Θηΐμπι πέρι υἱγύαθθβ ΘΟυροΥ 5 οὗ ρϑιβ Ὀοαιαυϊβ (1860 Ὁ 22), αὖ ἡ τῶν 
ἀϑλητῶν ἕξις οὐ χρήσιμος πρὸς πολιτικὴν εὐεξίαν οὐδὲ πρὸς ὑγέειαν 

ψι ἝΩΣ 
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859 ὁ ἰσχυρός. οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν" ἔκ τε γὰρ 1104. 88 

ο΄ τοῦ ἀπέχεσϑαι τῶν ἡδονῶν γινόμεϑα σώφρονερ, καὶ γενό- 
μενον μάλιστα δυνάμεϑα ἀπέχεσϑαι αὐτῶν. ὁμοίως δὲ 8ὅ 

ο΄ χαὶ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας" ἐθιξόμενοι γὰρ καταφρονεῖν τῶν φο- τιον 

βερῶν καὶ ὑπομένειν αὐτὰ γινόμεϑα ἀνδρεῖοι, καὶ γινό- 
Πα μενοι μάλιστα δυνησόμεϑα ὑπομένειν τὰ φοβερά. σημεῖον ἐν αὶ 
᾿ς δὲ δεῖ ποιεῖσϑαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύ- 
᾿ς πὴν τοῖς ἔργοις ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ὕ 

ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ᾽ ἀχϑόμενος 

καὶ τεκνοποιίαν (1886 " ὅ; οὗ 1888 Ὁ 10 5.); πθὸ ἰδηθῃ μλϊΠπ, 51 601- 
ἄρτια δὰ μᾷπο ἱπρθηβ υἱούϊβ οορίῷ πϑοθϑβασῶ υἱαθθαῦαν, δα Π]πὰ τη]- 
ἔα οοτέθ τροφὴν ροδύυϊατ! -- ἃ αποᾶ γ8 1ὅ. 16 οοτημηθιπούδῦαμπι ΠΟῚ 
ογταῦύ. γαϊοὺ δαύθιη οϑᾶθμι ἡ ἰσχὺς δὐΐδτα ἰπ οοπέγαγίαπι ρᾶγύθμι ; ἰπίθυ 
τοὺς πόνους Θηΐτα, 405 δύναται ὑπομένειν, Θϑὺ Ῥτοΐοοίο ἀσιτέα ἀποααθ. 

88 (--Ὁ 8). οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν κ. τ. Δ. [ὰ αὐοὰ 
τηοᾶο ἀϊούαμι οϑὺ 46 γτοῦοσ (γα ]θυ6 50. 1ἃὰ ἴῃ αἰτϑυιαὰθ ραγύθπι), ἱπ γἱν- 
φαύ θι5 αὐ8165 γ8 38 βη64. ἀθβουθαηύῦαν ποὸρ ἴθ ΟὈΒΘΙΥΔΙ 60 Π]ΒΡῚΒ 
ποίαὐα ἄἀϊρπατη νυἱἀθαΐαν, αποπίδια ἃ. 30 -- 2ὅ ἴῃ 1156 6π| βθοῖβ θυϑῦ. ΝΆΤΩ 
ΠΠῚῸ ποι τηΐητβ οαγθοαῦτι,, πΠ6 ατΐβ ῥγὸ ἕοτοϊ ϑρασύς (γ8 21 5.), ΡγῸ 8δὉ- 
βὐϊηθηξὶ ἀναίσϑητος (γ8 24) οναδογοὺ; Ηἴο γϑῦὸ ἴῃ σωφροσύνῃ Ὁπιι τὸ 
ἀπέχεσθαι, ἴῃ ἀνδρείᾳ τὸ καταφρονεῖν καὶ ὑπομένειν Βο] τ βρθούαδιιν. 
υ ἀ6 τὸ ουἱϊὺ τω παϊοαπάπῃι, {Ππ4 αὐἰάθπι τηδρῚΒ ΟΟΠΟΙΠΘΥΘ. ΟἿΠῚ 
ἀοούνϊηδ, ῬΒΙΠΟΒΟΡΗΙ (οἱ δηΐπι αποᾶᾷ πηϑάϊατη οϑὺ ρδυθου ορροηϊθαν τὸ 
ὑπερβάλλον αἴαιθ τὸ ἐλλεῖπον), νϑύυτη πο οὕτη τϑῦαμ γουϊίαῦθ απ 
ἰρβῦτα πὸπ ἔπρσοταῦ (πὰτπη ἀναίσθητοι 111 νβ 234 ἐλλείποντες περὶ τὰς 
ἡδονὰς καὶ ἧττον ἢ δεῖ χαίροντες οὐ πάνυ γίνονται 1119 ἃ ὅ βαᾳ.; Π60Ὸ 
81 (6 ταθίῃ ἀραύαν, πο Ῥϑυϊοαϊαμα οϑῦ, μ6 ααἷδ ρᾶττιπι (8}1 αἰϑοῦα τηο- 
γοϑύα). 

8. σημεῖον δὲ δεὶ ποιεῖσϑαι τῶν ἕξεων. Ὀϊδραίαύατη οϑὺ 46 115 αὐδθ8. 
ἀσθπᾶδ, 5ιηὖὔ, 51 ααἷβ γισυαθθιη 5 Οἱ οοπηρατατθ υϑ]ῦ, ἀθίπαθ ἀθ 115. αδθ 
ἀϑεῦ ὨΟΙηΟ δ] βάθη Ἰᾶτὴ νιν β ΘΟΙΡο5. ἴδοῦαβ. Αὐαϊνίμητιβ 11 οὐ 

ς΄ Βδ8θ6 (ἐξ ὧν αἵ γενέσεις τῆς ἀρετῆς οὐ ἐν οἷς αἵ ἐνέργειαι τῆς ἀρετῆς 
- ἃ 31 856.) Θδ 61) 6886, 5Βἰάϊ θη ἰρβῶθ αἵ πράξεις, πῶς πρακτέον αὐτὰς 

(1108 Ὁ 80) 1ηὔϑὲ 86 οοτηραγθηῦαν. Αὖὐ 80. αἰξθουῶ ραν φῷ αὔθ 5810 θδ- 
ἄθπι 6586 αἸοαηθαν ἴῃ αἰνούβῶ σθπθτα ΔΟΐτθ ἀρραγοῦ; ταυ]δστη θαΐτη α1- 
ἴουῦ αὔταπι Θχθγοιϊ θα ϊομῖβ οαπβῶ αἰ αποά πορούϊατη {01 ἱπροβαθυῖβ ἃπ 
Ἰάθιη ρῬϑυβοῖδβ ᾿αρθηΐθ δπΐπιο, οὐ μου]! οὺ γοϊπιπξαξ! απιᾶ8 ἐπιᾶβ ἔθοθυῖβ 
γϑηΐδιι ἄἀδη8. ΝΘΟΘΒΒΘΥΙΠΠ ἰρτῦαν αὖ Βα ὈΘατητ5 ααο ἀἰνθυβῶ ἰδία ροββὶ- 
ΤΏΤ5 ΟἸΒΟΘΙΠΘΥΘ, ΘΟα8 τηϑρὶβ αὐ ἀἀδῥαπεϊθαβ νἱἀθηΐαν ΠΟΌῚ8. Βι τα ἴδ 
γϑὶ ροίϊαβ ϑδιάθχα 6886. Θυὰ ἴῃ τ σημεῖον αἸοϊῦ 6586 Αὐϊδύούθιθβ τὴν 
ἡδονήν, ἴἴα, αὐυϊάθι ῬΥσσα 1ΠΠ8π 1ῃ οὐμίοδ βυ8, ἱπάποθηβ. Βυθυ θυ 
δυαΐθηι γοοαῦαν τῶν ἕξεων σημεῖον, ΠΟῚ ἈΠῸ 8θηδὰ 80 81 βουρύτππι θββθῦ 
σημεῖον τοῦ τὰ πραττόμενα παρούσης ἤδη ἕξεως ἐνεργείας εἶναι; απδθ 
Θηΐτη αἸρτοβοθπᾶα βαπὺ αἴνθυβῶ ἔργων σθηθτῶ ἴα αἸδγθαπῦ αὖ ΑἸύθγαμη 
δι οοτηραγοηάδιη ἕξιν ῥϑυξπουθῦ, αἰδθυατη ἃ οοπιραταῦε, ἕξει ῬγοΠοΙβοθγο- 
αν. ---- Ουοα γοτὸ ἡ ἡδονὴ ἀϊοϊνυν ἐπιγίνεσϑαι τοῖς ἔργοις ὍΘ π6 οοηρτοῖῦ 

. 
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το ντἀχόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ 

μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. περὶ 
ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠϑικὴ ἀρετή: διὰ μὲν γὰρ 

Ιοτὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν 

οὐ οῷ 46 γοϊαρίαίθ ἀοοίγϊπῶ ἴῃ απᾶ ἐδηᾶρθιη δοαυϊθβοῖῦ Κα 4; ἰὈΪ 
Ἰρηΐτη ἡ ἡδονὴ αἸοϊναν τὴν ἐνέργειαν τελειοῦν ὡς ἐπιγινόμενόν τι τέλος; 
τππ8 ΘΟὨρΡΥτῦ οὐπὶ δὰ αἰδραξαύίομθ 46 ραᾶάθηι τ αὐ θϑὺ 1ἢ δχίγοιηο 
το Η. [Ιὰ αποᾶ πούεαθιι ὨΟῊ ᾿πα]ρΠπτη. Ἔν 

1. ἢ μὴ λυπούμενός γε: μΟ0Ο Θηΐπι 5α 8 6586 δι νυἱγδαίθϑ ροβῦθω ἴῃ 
ΒΙ ΠΡῚ 115. ΘἀΟΟΘΌϊμηαγ; απὸ ἴῃ τ οοηϑίαῦ ,,οὐ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρε- 
ταῖς τὸ ἡδέως ἐνεργεῖν ὑπάρχει“ 1117 Ὁ 106. ἘΠ ρούοταῦ βαπθ 146Πὶ 
τροῦθ αᾶᾶὶϊὶ ἀθ αἰρϑυϊμθπίθ Ὁ 6; πᾶῃ ὁ σώφρων τῷ μὴ λυπεῖσθαι τῇ 
ἀπουσίᾳ (τῶν ἡδέων) 1118 Ὁ 82; οἵὨ 1119 ἃ 18. ὶ 

8 8. περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠϑικὴ ἀρετή. Οὐδ ἴῃ 
ΟΡτοχηθ δηϑθοραθπΐ βοηϊθηἰα ῬΥΪπηαμλ αὖ σημεῖα 1. 6. τοὖὖ αἰϊπα απϊὰ 
1π46 ποβοδύαν ἱπαποίαθ βαυὺ ἡδοναὶ καὶ λῦπαι, Ἴᾶτα νἱάθβ 'ρβᾶθ ἴῃ πδο 
αϊδβραξαύίομθ βαθτα Ἰοοπη ΠαΌΘΥΘ; δαηῦ Θπῖπὶ τὸ περὶ ὃ ἡ ἀρετή. Νοο 
σοτητηθιηογαῦιν ποο πη βϑη θη, ΟΟΟ ΒΟ η6. απδ8ὶ οὈ]αὐῶ, 564 δὰ 1 θη 
πος ἡπαϊοϊπτη βροούαηὐ απδθοῦπατθ τπβαὰθ δα οχίσθυσαπι ἤ06 οαραῦ ἸΘρτη- 
ἀπτ. Ιρϑύσὰ γΘΙῸ βουρίοσοιη πα ᾿πηρυπἀθηΐοίη ἴῃ ἰδία ποι 1586, τὖ 
ὉΠ] ασδηᾶο ἔαδαγιτη θϑϑθῦ ΠΘΟΘΒ886. 56 ἃ ῬΑΥΘΥΡῚΒ δα τϑῖὴ γΘγοοδ 6, ὑθβίδῃ- 
ὑπν νου 110 ἃ 18 5αᾳ. Τ0Ὶ δηΐπι τβοοθη8 δι ὑούπτη ποὺ οἀραῦ Ἰηΐον 
θῶ αὰδ8 ἀοπιοπδύγαξω βἰηῦ ρυΐπητιπι Ἰαπᾶαὺ πος ὅτε ἡ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς 
καὶ λύπας. Νϑιη ἀἰΠΠρθηΐου ἰπ4θ ΔῸ ἰηϊδϊο θυ] Β αὐδύπον βαηῦ ἀϊβρο- 
βἰύω: ᾿πόϑεν ἡ ἠϑικὴ ἀρετή (ἐξ ἐθισμοῦ οὰρ. 1); ἐκ ποίων πράξεων 
(108 Ὁ 36--1104 ἃ 27); ἐν ποίοις αἴ ἐνέργειαι αὐτῆς (1104 ἃ 91--Ὁ 8); 
αὐδτύαμη περὶ τί (περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας 1104 Ὁ 8--Τ106 ἃ 18). Οὐδθ 
αασὰπ ἴα, βἰηῦ, ἴῃ ραγ ου]ῶ γὰρ (Ὁ 8 περὶ ἡδονὰς γὰρ), απὶρρα απ ὑτδη- 
αἰΐαβ Παῦ δὰ πονυΐη δ] απο, πο ἀθβί θυ 15 ποορϑϑιὑαθθιη ἀθυηοηϑίγαπα!, 
Οομπαρθυθηῦ αὐϊάθηη ααδ8 ᾿ἰξῶ, ΘΟρυ]απίαν βϑπίθπεϊαθ, πθὸ ἰδύηθη ἱπᾶθ απο 
ἡ ἡδονὴ οϑεὺ τὸ περὶ ὃ ἡ ἀρετὴ φοποΙπαϊ! ροὐοϑῦ, ϑαπάθιη θ886 σημεῖον 
τῆς ἕξεως (Ὁ 8 56.). 

9-- 18, διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν κ. τ. Δ. Ηοο 
οϑῦὺ ρυϊησση δυριπηθηύαιη απὸ ἀθπιοηβέχαυὶ ροβδὶῦ ὅτε ἡ ἀρετὴ περὶ 
ἡδονὰς καὶ λύπας, ουἱϊ αὐἰάθπη δἀϊαπραπίαν βϑρύθιη α]ϊα (ἔτι Ὁ 18; 
μηνύουσι δὲ καὶ Ὁ 16; ἔτει Ὁ 18; γένοιτο δ᾽ ἂν ἡμῖν καὶ ἐκ τούτων 
φανερὸν ἔτι Ὁ 29; ἔτι 1106 ἃ 1; κανονίζξομεν δὲ καὶ 1106 ἃ 8; ἔτι 
1106 ἃ 7). ἴπ 811 ΒΘυΊΏΟηΘ. π6 οἴη αγ15, εἰ βίηστ!ω ἀΠΠσοηθα8 ΡοΥ- 
βογαζαῦτβ ἰπυ μου ἶ8, ΠῸΠ Ὁ] ΘΠ] 16 ΔΓΡΌΤΩΘηὔΟ ῬΥΟΡΥΪΔΏΙ ἸΏΠ6586 νἱη], Βθᾷ. 
ἀϊνθυβὶβ Ἰοοῖβ αὖ αἰνθύβα ῬΙΌΡΟΙΙ ατᾶ 81 ἱρβῶ σγὸ8. απδογῦαῦ Θοάθτῃ 
Ταπϑατηθηῦο ἰδ γ6] θοάθῃι βρθούίαγ ἀϊοθηᾶα βἰπῦ. Νβα ουγοβαβ 515, 
αὖ οδιβαη ΘΧΡΙΟΥΘΒ ΟἿΥ ἴῃ ἤπηο ΡΟ Ι5ΒΊ τη ΠῚ ΟΥ̓ΙΠΘΙῚ βίηραϊα ἀἰβροβίζα, 
δῦ. ϑαῦβ ϑηΐτη ἴῃ ὕδ}1 τ Αὐϊϑῦοίθ θβθ μαΌθυο βοϊθῦ, ταὖ τηϑαϊίαμᾶο οὐ 
οἰγουτηβριοίθηο ρ᾽υσα δα ἀβάτη οοπααίγαῦ, ἰθηΐδηβ αὐϑδϑὶ ἀποὺ ρῬαϊθαηῦ 
ἀοιηοπβίγθμθι νἷϑθ 5θὰ ἃ βϑηὐθηθιῷ βοὴ δυριμηθηζαθιοτβ ἕουταῶ αἰνθυβδθ. 
-- Τπᾶθ νογοῸ ρυϊπηθστη δυρατηθηθαχη Ὁ 9 Ῥγοβοϊβοϊίαν (διὰ μὲν τὴν ἡδονὴν 
τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεϑα), ἀχίοτηδ, 
οϑὺ ἰὴ θαπᾶθιῃι ορροϑιθομὶβ ἔΟΥτ 8 ΠῚ ΒΘ ΘΡ᾽ 5 ΘΧρυθββθαμῃ, γϑ]αὺ 1185 Ὁ 84 (οἔ, 
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ΝΙΟΟΜΑΘΗ. 118. Β 2. Ὁ1 

5» καλῶν ἀπεχόμεϑα. διὸ δεῖ ἦχϑαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς τιοιντι ᾿ 

ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ" 

γὰρ ὀρϑὴ παιδεία αὕτη ἐστίν. ἔτι δ᾽ εἰ ἀρεταί εἰσι περὶ. 
πράξεις καὶ πάϑη, παντὶ δὲ πάϑει καὶ πάσῃ πράξει ἕπε- 

ς Ἁ Π , ᾿ Ἀ ᾿ 4 Ὁ Ὗ ς » Ὶ Π 

ται ἡδονὴ καὶ λύπη, καὶ διὰ τοῦτ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ περὶ ιὅ 
ἐ Ἁ ᾿ , 

ἡδονὰς καὶ λύπας. «μηνύουσι, δὲ καὶ αἱ κολάσεις γινόμε- ᾿Ξ ς΄, 
5 ᾽ Ἵ ὠχχλακ 

ναι διὰ τούτων᾽ ἰατρεῖαι᾽ 'γάρ τινές εἰσιν, αἵ δὲ ἰἀτρεῖαι ᾿ ὀισ  δ: δοιαὶ 
ΩΝ εἰ 

διὰ τῶν ἐναντίων πεφύκασι γίνεσθαι. ἔτι, ὡς καὶ πρότερον 
ργαις ι Ψ ΩΣ κι᾿ 

18. εἰ ἀρεταί] ΚΡ αἷ ἀρεταί. 18, πρότερον] ΚΡ πρώην. 

1189 Ὁ 80); πὸ τηΐγυπη, απδτηαπαδηη ἢουὶ ρούθβὺ αὐ ααἷβ διὰ τὴν ἡδονὴν 
τῶν καλῶν ἀπέχεσθαι, διὰ δὲ τὴν λύπην τὰ φαῦλα πράττειν γ0}1. 
Βαπὺ Ἰσίθιν ἡδονὴ οὐ λύπη δηΐτηϊ αῇδούϊομθθ ααϊθτιβ. ΠΟυηΐπθ5. ἴῃ 60Ὲ- 
ἐγατίαιη υἱτίαὐ! ραυΐθη θα ποδηίαν: ροβδαηῦ αὔθ οἰΐϊαὰ ἰΐῳ Οοτηρᾶ- 
γταΐαθ θβϑϑθ θαθάθιῃ εὖ πη} φἀνθυβοηΐαγ, απο 8 πὶ οϑὺ ΠῸΠ τηΐππβ δ] αποὰ 
χαίρειν καὶ λυπεῖσϑαι οἷς δεῖ (Ὁ 12). ὙΙΩ͂65. Ποὺ Ἰάθηη 6586 8δὸ αυοᾶ 
ἴῃ αὐτο ἀὐρυτηθηΐο ἴῃ αὐταιπαπθ ραγέθμι ἀϊβραίαθαν ὅτε ὑφ᾽ ἡδονῆς 
καὶ λύπης πέφυκε χείρων καὶ βελτίων γίνεσθαι ἡ ἕξις (οἴ. Ὁ 19. 21), 
εὐ δὰ θαμάθτη ἰθπάθσθ ΘΟ ϊ πβοπθτη ἀπδ 1θ1άθηυ ἴῃ αἰζοθτατη Ῥαυΐθυῃ 
δχρ!οαΐαγ, ἄστα υἱτύτιβ αποἀαιηπιοᾶο ἀπάϑεια καὶ ἠρεμία (τινῶν ἡδονῶν 
καὶ λυπῶν) 6886. αἰἸοϊζαν Ὁ 34 56. Αρρδγθὺῦ θηΐῃη ἤθόθββθ 6886 Π|πάὰ 
αὐἰάθια σοπτβ νοϊαρία 8 δι᾽ ἣν τὰ φαῦλα πράττομεν δαῦὺ ΡΪαπθ 6Χχ 
ΔΠΪΠΊΟ δἠοϊαθασ αὰὐ εὰπθ ροὐθηξϊα, οἦτιβ αὔτ πσαῦτν, τὖ νἱγῦτιβ 6558 ροβεϊῦ. 

11. 12. ὡς ὃ Πλάτων φησί. ϑιοπίορηθίαμπι, αὐ ἴῃ Πΐ5 Ρ]αΐοπὶ δᾶ- 
βου οἱδαν, οχρ!!οαΐαμη Ἰορίτηιβ ὧ(θ Τίοσρ. 1, θῦ8 «, αὐποοῦχση ἰοθο 60η- 
ἔδγαϑ, αὐιᾶθ ἰάθυη θρυθρὶθ ἴῃ Ἰαπάθιη τροφῆς ἐν μουσικῇ αἰδραίαῦ ἘΘρ. 
1Π,. 401. Νβο ἐδίβϑῃ ἰᾷθο ποραπᾶμπμι, Ὀγθυΐιβ δ]πιβάθιη αϊούπμι, υὙϑυ Ὁ 18 
Αὐϊβίούθ! οῖβ ἔθσθ ρᾷγ, ἰογίαββθ 6 56 80115. δ᾽ι5 ἰηΐθσγ. ἀϊβοῖρυ!οβ ποῦαπι 
ξαΐϊβεο. Τρβίαβ Αὐϊβύο θ!β ὑυὼ Δρροπᾶπι: 1113 ἃ 30 παιδεύουσι τοὺς 
νέους οἰακέξοντες ἡδονῇ καὶ λύπῃ; 1889 ἃ 31... οἰητέον πρὸς ἀρετήν 

τι τείνειν τὴν μουσικὴν ὡς δυναμένην ..... τὸ ἦϑος ποῖόν τι ποιεῖν, 
ἐθίξουσαν δύνασϑαι χαίρειν ὀρθῶς; 1840 Ὁ 86 5ᾳ. χρὴ ... πϑεσβυ. 
τέρους γινομένους... δύνασϑαι τὰ καλὰ κρίνειν καὶ Σονδδν ὀρϑῶς 
διὰ τὴν μάϑησιν κ. τ. λ. 

18 βα. αἵ ἀρεταὶ περὶ πράξεις καὶ πάϑη᾽" παντὶ δὲ πάϑει καὶ πάσῃ 
πράξει ἕπεται ἡδονὴ καὶ λύπη (πμᾶπι πάϑη λέγω ... ὅλως οἷς ἕπεται 
ἡδονὴ καὶ λύπη 1106 Ὁ 21. 28 οὖ τελειοῖ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονὴ 1174 
Ὁ 28). ΝΟ Ῥτουβὰβ βυβοογοὺ ᾿ἰβϑύμα ἕπεσθαι δὰ 1ἃ αὐοᾶὰ ἀθιποπδίγδῃ- 
ἄστη δβῦ, εἰβδὶ οοπβίαγθυ δηΐτηο ργαθϑαρίθηθ αὐδδὶ τὸ ἑπόμενον ἰάθη 
6586 οδῦβατη δι᾿ ἣν ἀραὺ (Ὁ 9 5.: 14 αποᾶ ἴῃ τπϑῖδπὶ αὐἰᾶθηη ΡῬαγίθιῃ 
5166. πϑρβιἑαύίοπθ ραββῖπι ργοβύθίαν Ατὐϊβύούθ! θβ, πῖ81}} θηΐτη τὰ φαῦλα 
Βαθοπῦ απὸ ΘΟΙπ ΘΠ ἀθηθηῦ πἶδὶ ααδτη θυμὸ νοϊαρίαξοιι ; δ ἴπ 118 
απδθ καλὰ Βιπὺ το5 ᾿ρβῶ τηοπϑῦ πθ ἱποδυΐθ ἸΟα ΠΔΤΊΤΓ. 

16---18. αἵ κολάσεις γενόμεναι διὰ τούτων ἰοἰογρτούατ! ποη ρμοίθ- 
Υἱβ πἰδὶ δι᾿ ἡδονῶν καὶ λυπῶν: οαδύϊσατί Θηΐμπι οἰΐατη ααἱ ργοἰθθδη-"} 
αν ΔῸ 115. απ ἰρβὶ5. ἀυ]οία 5βἰπύ. Αὐ ρυομίθουὶ ἃ γοϊαρίαξο οϑὺ λύπη, 
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τιον εἴπομεν, πᾶσα ψυχῆς ἕξις, ὑφ᾽ οἵων πέφυκε γίνεσθαι Β 5 
80 χείρων καὶ βελτίων, πρὸς ταῦτα καὶ περὶ ταῦτα τὴν φύ- 

» 3 ς Ἁ - -»Ἥ 

σιν ἔχει" δι᾽ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας φαῦλαι γίνονται, τῷ 

διώκειν ταύτας καὶ φεύγειν, ἢ ἃς μὴ δεῖ ἢ ὅ ὑ δεῖ ἢ , ἢ ἃς μὴ δεῖ ἢ ὅτε οὐ δεῖ ἢ 
ς 3 σας ἘΝ Ἢ » "» δ τ τῆ » ΄ “ ᾿ ᾿ 
ὡς οὐ δεῖ ἡ ὁσαχῶς ἄλλως ὑπὸ τοῦ λόγου διορίζεται τὰ 

ν - . ς 

τοιαῦτα. διὸ καὶ ὁρίζονται τὰς ἀρετὰς ἀπαϑείας τινὰς 
᾽ ᾽ 3 » 

δ καὶ ἠρεμίας" οὐκ εὖ δέ, ὅτι ἁπλῶς λέγουσιν, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὡς δεῖ καὶ ὡς οὐ δεῖ, καὶ ὅτε, καὶ ὅσα ἄλλα προστίϑεται. 
ὑπόκειται ἄρα ἡ ἀρετὴ εἶναι ἡ τοιαύτη περὶ ἡδονὰς καὶ 

λύπας τῶν βελτίστων πρακτική, ἡ δὲ κακία τοὐναντίον. 
γένοιτο δ᾽ ἂν ἡμῖν καὶ ἐκ τούτων φανερὸν ἔτι περὶ τῶν 

᾿ 3 -" -" Ἁ Ἵ -" ᾿Ὶ , ἣν ᾿ “ ϑ0οαύὐτων. τριῶν γὰρ ὀντῶν τῶν εἰς τὰς αἷρέσεις καὶ τριῶν 

22. ἢ ὅτε οὐ δεῖ] οῃ. ΚΡ. 29. ἔτι] ΚΡ ὅτι. 

«ον 

.Ψ 

αὖ ἃ βϑηὐθηὐίῷ πη νοεῖ δἰὺ διὰ λυπῶν. Ἰίδαθ αὐδθιθπα1: 
τίνων ἰατρεῖαι (γ5 117) αἵ κολάσεις διὰ λυπῶν γινόμεναι; κακίας γτο- 
θοῖο, ααδθ γ6] ρουβριοίαθαν ἴῃ ργανὰ γοϊαρίαθθ γ6] ροίϊιβ ἱπᾶθ οὐἱρὶ- 
πθπὶ Βαθθαῦύ. Οποά ἰρίθαν μηνύουσιν ἴΐα, αἴ κολάσεις γινόμεναι διὰ τῶν 
ἐναντίων (γ8 18) ποῃ οϑὺ βοηθθηία περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι τὴν 
ἀρετήν, 864 τηυἹῦο τϑοίϊπβ γτϑξοσθαν δὰ ΠΠπΔ γ8 9 ὅτι διὰ τὴν ἡδονὴν 
τὰ φαῦλα πράττομεν γ6] (14 αὐυοὰ ἰάοπι 680) φαῦλοί ἐσμεν. 

18 (-- 26). ὡς καὶ πρότερον εἴπομεν: ἃ 21--29, Εῤ πος αὐἱάθιηῃ αὖ 
ΘΟΠΟΙΤΒ10 ἰϑύα, απὸ νἱνδα 8 ορογῷ ἑούω δα γοϊαρίαθθιηι Δ Ὀ]Θρσαῦαν απομΐδμι 
ἴῃ οδᾶάθμι νἱβ ἱπϑϑὺ τηρθάϊοπᾶδθ οὐ Φουσυσιρθπᾶδθ νἱσύα δ, διὰ σθμθυ] θ᾽ὰ 
ΠΠ|ᾶτὰ Ἰθρθῖὰ πάσης ἕξεως (γ5 19) τονγοσθίαγ, Ῥγορυίαμι οϑὺ ΒαΪα8. ἀΥρτι- 
τηθηδὶ αὁ0 ᾿ΠΡΥ]ΤΪ8 ἃ ΤΥ απ ογὺ (ν. δὰ Ὁ 9 54ᾳ.). Θυοά Θῃηΐτη γβ 2 

τ φοπῦτα, τοὺς ὁριξομένους τὰς ἀρετὰς ἀπαϑείας τινὰς καὶ ἠρεμίας δά- 
Ποῖδαν. Ἱπαϊοίαπι οὐκ εὖ δὲ κι τ. λ., ταὐϊομ οροῦ δᾶ απδθ δἀξαϊθβοῦ βὶ 
6Χχ βοπύοηὐϊῶ 1Πὼ ὑφ᾽ οἵων πέφυκε γίνεσϑαι χείρων καὶ βελτέων (γ5 19) 
οχύγθιηδ νϑῦθῶ καὶ βελτέων ὑταμπδ]αΐδθ θββοηῦ δὰ νοϊαρύαθθμι ἀο]ουθιηατιθ 
γ8 21. Θυοά αὐὰπὶ ποὸη 80 ἰδού (14 ἀπὰμπὶ οπΐπη αἰούπιη φαύλας 
γίνεσθαι τὰς ἕξεις δι᾿ ἡδονάς), ποι τηθ]ΐοσθ οϑαβῶ πἷο τϑρυϊδηύουν αἵ 
ἀπάϑειαι καὶ ἠρεμίαν αὐδιη Πουὶ ρούογαῦ 7ὰπὶ γ5 12 ἄπιπι οοπδίαθεῦ 6886 
οἰΐαμι οἷς δεῖ χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι. --- Οδὔθγτιη δ γρῖὰ ΘΟΠ ΘΙ Β ᾿ 
2406 Ὁ 19 ἡ ἀρετὴ ποιεῖ ἢ ἀπαϑὲς ἢ ὡς δεῖ παϑητικόν. ϑ΄ῖη ἰδ]18, 1η- 
γϑηΐδβ αἀ8]6 οϑὺ 120 Ὁ 21 ὁ ἀνδρεῖος ἀπαϑής, υὖ ορροπαῦαν ὁ πάσχων, 
μὴ ἀγόμενος δέ, ἱἸρβδῶ ορροϑβί ϊομβ ταύϊομθ 1πῴθ Πρ, ϑα Δ]Π1ῶτὰ ἀοούγ πᾶ θ 
Ῥδγίθιη ᾿ἰβῦω Ῥϑυ 6 76. 

21. 28, σοοθ ρυϊμηδ 18ηὶ νἱσϑαύϊ5 ἀθῆηιθο, γτορουύα 1116 αὐ]άθιῃ 
ῬυΪαβατδμ τὸ τέ ἐστιν ἡ ἀρετὴ αὐδθεῖ οοθρύπμηι δῦ. , 

80. τριῶν γὰρ ὄντων τῶν εἰς τὰς αἱρέσεις βδθὰι τῶν αἱρετῶν, τῶν 
προαιρετῶν Ὑ6] οἰΐδιη τῶν φιλητῶν οὐ τῶν ὀρεκτῶν: ἨΪΏΪ]. θη ἴῃ Π15 
νοοΙθα5. ΟἸΒΟΥ ΠΏ] 18, αὐδύθηιιβ (6. γϑρι5 οχορίαθβ αρὶθασ. Τυϊα 6886 
Θθμογῶ (καλόν, ἡδύ, συμφέρον) ὡρτπα Αὐἱδύούθ!θμη οοπδίαῦ: ν. 106 ἃ 28; 
118 Ὁ 28; 1166 Ὁ 19 (Ὁ αὐοὰ πἴο συμφέρον Θδὺ, χρήσιμον νοοδίαν, ἴῃ 
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τῶν ἐναντίων, αἰσχροῦ βλαβεροῦ λυπηροῦ, περὶ ταῦτα 

μὲν πάντα ὁ ἀγαϑὸς κατορϑωτικός ἐστιν ὁ δὲ κακὸς ἅμαρ- 

τητικός, μάλιστα δὲ περὶ τὴν ἡδονήν᾽ κοινή τε γὰρ αὕτη 
τοῖς ξώοις, καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αἵρεσιν παρακολουϑεῖ᾽" 8ῦ 

Α Ν " ν Ἁ , ͵ ς Ἁ ΄ “ 

καὶ γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον ἡδὺ φαΐνεται. ἔτι τιοῦ α 

δ᾽ ἐκ νηπίου πᾶσιν ἡμῖν συντέϑραπται᾽ διὸ χαλεπὸν ἀπο-. 

81. τῶν εἰς] 6χ ὑπὸ (αὖ νἱᾶ.) ΚΡ; οοἰὐ. ὄντων τῶν εἰς, ὄντων εἶς. 
82. βλαβεροῦ] 6Χ τἀπὸ (αὖ νἱά.) ΚΡ; οοὐξ. ἀσυμφόρου. 82. 88. ταῦτα 
μὲν πάντα] ΒΘΚΚ. 6χ ὑπὸ (αὖ νἱα.) Ν᾿ πάντα μὲν ταῦτα. 84. μάλιστα 
δὲ] ΚΡ μάλιστα. 

ἢ. συντέϑραπται)] ΚΡ συντετράφϑαι. 
. 

Ἰοοῦτῃ γϑῖο τοῦ καλοῦ ϑαοοοθϑιῦ τὸ ἀγαϑόν). ἘΞ ὑτὶθαθ Ηΐδ, 81 υϑυθτῃ 
γουϊἰαΐθμι βρθοΐθβ, τθροπθίασ πππ τὸ χρήσιμον 86τι συμφέρον απΐα ΠΟῚ 
βαᾶ οπαβῶ Ῥουϊθαν, αὖ ΠΟῸῚ τηΐπτ8 τϑούθ ἀπὸ ἐπα 586 06 Ῥ7Ὸ ὑγ0085 
ἀρρατοαπὺ: τὸ ἀγαϑόν (καλόν) οὐ τὸ ἡδύ, 5θὰ ὄντα 56 φαινόμενα Υ. 
1106 Ὁ 20 5.; 1809 Ὁ 18 5αᾳ.: 1110 Ὁ 9 586. [πηοῸ δὰ ὑππηὶ οἸηηΐῶ ροίθ- 
γχαπὺ σϑυοοδυῖ: ἔρθη οηΐτη τὸ ἡδὺ ᾿παἀυπϊῦ ἀπᾶϑὶ ἃ] Ἰθματα ῬΟηΐ 5ρθοΐθῃι 
αὖ ἀρροίαθιν (φαινόμενον ἀγαϑὸν τὸ ἡδύ 1280 Ὁ 27; 1118 ὦ 84; 1107 
ἃ 82 5.; 1227 Ὁ 23). Ουδρτορύου ἴω αὐἰάθηη γτϑοὐϊββίσηθ αἰθογοῦαν ὃ χα- 
τορϑωτικὸς περὶ τὸ ἀγαϑοὸν (οἵ, ν5 88) Δ0 οἸηηῖθιβ ρατῦθαβ ρου θοῦ 
αἴατπιθ αβοϊαὔπβ θββθ. Αὖ 880 1016 ᾶθοὸ ππηὺ 0 Οαγαῦ ῬΒ]]ΟΒΟΡ τι; 
14 ϑηΐη ἃρὶῦ αὐἱθὰβ τΘθπ5. Ρ]Θυασηατιθ οὖ τηδχῖτηθ τηουθδηῦαν Φηϊπι Πο- 
ΤΩΪΉ ΠῚ Ὑ6] ἴη ααῖθαβ ΒΘΙΏΡΘΥ ΟΟΟΌΡΑΙΙ 5ηῦ ΟἸη685. Θὺο βρθοίδῃβ Βωσα 
ἴλ]βο βῶῃθ οθηβοὺ ὅτι μάλιστα ὁ ἀγαϑὸς κατορϑωτιπὸς περὶ τὴν ἦἧδο- 
νήν (Ὁ 84). 

84. κοινή τε γὰρ αὕτη τοῖς ξῴοις. Ατηθίραθ ἃπ ΠοΟ δυριπιθηΐο 
ἀθμοηδ Δ. ροββὶῦ απο ἀθηποηβίγταπαθππι οϑὺ; αὐἱαἃ θηΐτη δα νἱγύαύθηι 
ΒΔ ΠΘΤΩ, 81 οθύθυ β αυοατθ ΦΩΤΊ ]1 115. ΒΘΉΒΙΒ γοΠαρύαυϊα οα)αβάδπι 
᾿πϑϑὺ: ,ζητεῖται δὲ τὸ ἴδιον“ (1097 Ὁ 84). υᾶ ἴῃ τὸ ΠΟῚ ΟΡῸΒ δ 
ἉΠΙΆΤα Αὐϊβύοὐθ!β βθπἐθηξίδυη απ8}158 οϑὺ 1108 Ὁ 2 (καὶ τὸ διώκειν δ᾽ 
ἅπαντα καὶ ϑηρία καὶ ἀνθρώπους τὴν ἡδονὴν σημεῖόν τι τοῦ εἶναί πως 
τὸ ἄριστον αὐτήν) Ῥγονοοῦτθ, 8684 βυΐβοῖϊδ ἴῃ ἴρβο Βοὺ Ἰοθο ᾿ηζουργθύδηο 
ἀπΠΠρθηύθιη θθ86. ὉὈὺ θηΐτη ραγίϊουϊδθ τὲ --- καὶ τηοηθηῦ, νἱ8 ἀθυηοηβέγαμαὶ 
ἀσδθυβ βθηὐθηἑ5. οΟὨ)]πποῦϊβ θα θα, θϑὺ, απδυττ ρῬοβίθυϊοσθ γοϊαρίαβ 
αἸοϊθαΣ ομηπῖριβ τοῦ αἵρετοῦ σΘΠΘΥΙΌτ5 δα]πποῦδ 6556, ῬΥΊΟΥΘ Δ οτηηΐθτιϑ 
ΑἿΣ ΟΥαμἶπΟ ΟΘ]ρθηα] δου] αΐθηη παθθηῦ ἀρρϑέϊ; ὑπᾶθ βθααϊδανῦ ΟΡΘΥΩΠῚ 
νἰγυαξίε, απὸ κατορϑωτικοὺς ποιεῖ περὶ τὴν ἡδονήν, οὖ αἱρέσεις ατ88- 
θοῦ διρ]θοῖϊ οὐ ῬΘυθίπουθ οὐϊδιη ἃ 605 ααὶ 46 μοπθϑίο οὖ ἀθ {1 ποι- 
ἄστη οοριῥαηῦ, γοὶαῦ τοὺς νηπίους 110 8 2, αογαχῃ ἨΘ πρᾶξις αὐἱάθχῃ 
11 οϑὺ (οὐ γάρ φαμὲν τὸ παιδίον πράττειν οὐδὲ τὸ ϑηρίον 1224 ὁ. 28). 

2. πᾶσιν ἡμῖν συντέϑραπται. ΟὟ Ποὺ αποαὰθ γἱγύπβ ἀϊοθπᾶδ δῦ 
τηδχῖμηθ δἃ τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς λύπας δρθοοίατο. Ηδβ Θηΐπι ῥτῸ πϑῦτγδ, 
Βυϊηδηδ, απ] βου 6 ΥΘΟΘΡΙΒ856. ἴῃ Δ ΠΪΤΉΠΠ] ὭΘΟΘ588 δδὺ, Ῥυϊυβαῦδηι τὸ 
καλὸν τοὐϊοπὶ ποβύταθ ΟὈνθυβαυ ἱποθρουύ. [Ιὐδαὰθ. ααὺ ΡΙαἰοηϊοῦ 1118 

εἰς τὰς φυγάς, καλοῦ συμφέροντος ἡδέος, καὶ τριῶν τιο4»8ι 
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 πιρῦ ὁ ὃ τρίψασϑαι τοῦτο τὸ πάϑος ἐγκίχρωσμένον τῷ βίῳ. κα- Βα 

νονίζομεν δὲ καὶ τὰς πράξξις, οἵ μὲν Κδλιον οἵ δὲ ἧττον, 
ὁ ἡδονῇ καὶ λύπῃ. διὰ ταῦτ᾽ οὖν ἀναγκαῖον εἶναι περὶ ταῦτα ἢ 

τὴν πᾶσαν πραγματείαν" οὐ γὰρ μικρὸν εἰς τὰς πράξεις, 

εὖ ἢ κακῶς χαίρειν ἢ λυπεῖσϑαι. ἔτι δὲ χαλεπώτερον 
ἡδονῇ μάχεσϑαι ἢ ϑυμῷ, χαϑάπερ φησὶν Ἡφάκλειτος, ; 

πϑρὶ δὲ τὸ χαλεπώτερον ἀεὶ καὶ τέχνη γεσεσι καὶ ἀρετή 
10χαὶ γὰρ τὸ εὖ βέλτιον ἐν τούτῳ. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο περὶ 

ἡδονὰς καὶ λύπας πᾶσα ἡ πραγματεία καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ 

ὅ. διὰ ταῦτ᾽] ΒΘΚΚ. ο. 1]. διὰ τοῦτ᾽. 

ὀρϑῇ παιδείᾳ ουταπάθτῃ οὐδ, αὖ 81) Ῥυΐπαὶ Ηἱ Δηϊ που τηοῦιιβ δ γἱτ- 
ὑαΐθηη οοῃξουηθηθαν, δαῦ 81 μοὺ δορ᾽θούσῃι {πουῖῦ ΟἸηπαγη Ῥυϊτηστη οὖ 
π]ϑχίη 8. ΠΘΟΘββδυατῃ, αὖ ααδ Ῥγϑθβθηβ ᾿δἀϑιῦ γ15 τη816 δα]δα ἃ νἱγύαΐα 
ο)ϊοϊαῖαν. Οϊταμαααθ αΠ 6116 (πᾶτα οὐΐϊθιη ἐκ νέου ἀγωγῆς ὀρϑῆς τυχεῖν 
πρὸς ἀρετὴν χαλεπόν κ. τ. Δ. 1119 Ὁ 81); 584 αποᾶ ἀΠΠΉ6116 -οδὺ ᾿ρβϑῦτη 
αὐδδὲ δὰ 56 ὑγαμιῦ νἱγύαθβ Ορθύϑμη, αὖ ἴῃ ]Ἰψίτηο ἀὐρυμηθηΐο ἃ 7 586. 
Θχρ]τοαύατ. 

8. κανονίξομεν δὲ καὶ... ἃ ὕ ἡδονῇ καὶ λύπῃ 1. 6. πθπΟ ΠΟΙ, 
οΟμΒιἀθγϑηβ θῶ απᾶθ Ἁρτιηδαν, ααὖ ΠοΟ ἀπῦτη αὖ ρυϑθύθιυ ἃ] ποο αὐοαῖιθ 
(ἃ 4 οἵ μὲν μᾶλλον, οἵ δ᾽ ἧττον) αὐδουῖῦ, αὐτατη ῥ]αοθαηῦ 5101 δ ὑγιβύϊα 
νἱἀϑαμπέαν βἰμρτα, οχ μοο ἀἰβουϊταῖηθ ἀπο 8 ΘΘΠΘΥθτι5 ΥΘΥΌτη ὩρΘμἀδ τα 
ἔφοϊθ. ὕπᾶο βαᾶπθ ρραγϑὺ αὐδηὔαμπι Οἴηηθ85 τῇ ἡδονῇ καὶ τῇ λύπῃ ὑτὶ- 
Ῥαδηῦ, πθ6ο οορτίαθίομθ Ξο]ἃ βθα οὔϊδιῃ ἴῃ βέαυπθηο αὐἱἃ ἤθυὶ ἀθὈοδῦ. --- 
Νοπ οὔβουτα πᾶθο. ὅϑ'6ᾷ να] ἀαῦθιαη, ἂμ ποὺ αὐἰάθτη υρσυτηθηύαμι 
ἰδ16 518, ἴῃ αὰοὸ ρύᾷθ οθύβυϊβ βύγ1 ροββὶῦ δομοὶαϑίο διὰ τοῦτ᾽ οὖν ἀνα- 
γκαῖον εἶναι περὶ ταῦτα τὴν πᾶσαν πραγματείαν ἃ ὕὅ. Οοηΐξοτῶ5. αὐοᾶ 
ἸΠΒΈΡΟΥ δἀ]θοῖο αἰθίτηο ἀὐρυπηθηΐο ἰὼ 7 -- 10) ᾿ἰθυατῃ Ἰοριθαν ἃ 10 ὥστε 
καὶ διὰ τοῦτο περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας πᾶσα ἡ πραγματεία. Οοπῇῆϊοϊο 
ὃ. ὕ βογϊρύαθτη ἔμῖθδα διὰ ταῦτ᾽ οὖν ἀναγκαῖον, τυὖ Ηἷβ νΘ. 18. ἥηῖ5 ἴπη- 
Ῥοπδέιν πιηΐγϑυβαθ δυραμπηθηζαθοηϊ 1104 Ὁ 8 ἱποϊπιοδίδθ. 

8. χαϑάπερ φησὶ Ἡράκλειτος. ἱάρίαν 1Π1πἃ Ηδιδοϊἔθαμ ἀ1οὶ ααοὰ 
οχϑίαῦ 1228 Ὁ 28 οὐ 1810 ἃ 80 χαλεπὸν ϑυμῷ μάχεσθαι" ψυχῆς γὰρ 
ὠνεῖται, οὥάοιι βοηὐθηθῶ απὸ Ποιποουίαβ (Θύοῦ. ΕἼοΥΠ]. ΧΧ, δ6) ϑυμῷ 
μάχεσϑαι μὲν χαλεπόν" ἀνδρὸς δὲ τὸ κρατεῖν εὐλογίστουι ὍὉῤ απδ6 Ηἴο 
τἀ ῖδαν οοτηρϑιαίίο πύου γοϊαρίαἑβ ᾿πύθγαθιθ ἴχᾶθ ροὐθηθιαμι, ἴῃ αὰδ 
ααϊάθηῃ βαμηχηδ βθηὐθηξίαθ Οὐ 8 Ῥοβιύα θϑῦ, ᾿ρβίαβ βιῦ Αὐϊβίοὐο 8. 

11... πᾶσα ἡ πραγματεία καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ πολιτικῆ. ασπι 
τῇ ἀρετῆ 6886 πραγματεία, ἡ ἀρετὴ ἀϊοαΐαν πραγματεύεσϑαι, Ἰίαποῦ 
πραγματείαν ἨδπΟ ΠΟ 6588 ροβιΐδμι ἴῃ δ] ατιᾶ τηθηῦ8 οοσαραίίομθ, 808 
ἴῃ φτοσαγοίίοπθ οὖ δοίϊοηθ. ΠΙμὰ αὐἱάρθιη ἴῃ ἢδὺ νοῦθθ πϑιὐαύταβ γϑὶαῦ 
βαρτα 1108 Ὁ 20 ἡ παροῦσα πραγματεία οὐ ϑεωρίας ἕνεχα ὥσπερ αἵ 
ἄλλαι, αὖ Βοο. ἀπθοαπθ τηϊηΐπιθ ἃ] ἰθπσασα Δ Ὸ ἀ8ὰ αὖ οἰΐαη ὄψων πραγμα-. 
τεία βουϊρβουι Αὐἱβύοίθ!οβ (1889 ἃ 40). ῬγορδΌ16 ἰρίίαν, τὴν πολιτικήν, 
οὐἱΐ π΄ ἐδάδτη τ ραυίθβ αὐὐ θαδηθαγ, ΠῸῚ Θ586. αἰβοὶρ!πᾶγη ὑμθογθῦϊοδμῃ 
αὺ8 τἀνθρώπινον ἀγαϑὸν ποβοϊδα!, 564 ορθτῶϊη θουσαπι αἱ γὙΘΙΡῸὈ]1ο8 6 

ΒΕΡΡῚ 
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ΒὭτῇ πολιτικῇ 0 μὲν γὰρ εὺ τούτοις χρώμενος ἀγαϑὸς ἔσται" τιοῦ ατ 
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εὁ δὲ χακῶς χακός. ὅτι μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς 
καὶ λύπας, καὶ ὅτι ἐξ ὧν γίνεται, ὑπὸ τούτων καὶ αὖὔξε- 
ται καὶ φϑείρεται μὴ ὡσαύτως γινομένων, καὶ ὅτι ἐξ ὧν τῦ 

ἐγένετο, περὶ ταῦτα καὶ ἐνεργεῖ, εἰρήσϑω. 

Ῥιδθϑαηῦ. πᾶ οροτὰ πᾶσα αἰοῖϊξαν περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας 6588 Θοάθη) 
ἔθβσθ ἴᾳγσθ, ατὸ ἡ πολιτικὴ 1099 Ὁ 80 αἀϊοοθαύαν πλείστην ἐπιμέλειαν 
ποιεῖσϑαι τοῦ ποῖούς τινας καὶ ἀγαϑοὺς τοὺς πολίτας ποιῆσαι; οἴ. 
1102 ἃ 1 8α. 

18---106. Τυῖα ἴῃ αἰδρυξαίίοηθ μὰ7.5. οαρτςῖϊ5 ἀθιποηβίγαυ! νὙἹα πη 8: 
ἐκ ποίων πράξεων ἡ ἀρετή; (--1104. 4 21), ὅτε ἡ ἀρετὴ ἐξ ὧν γίνεται 
ἐν τούτοις καὶ ἐνεργεὶ (---1104 Ὁ 8. 8), ὅτε περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας ἡ 
ἀρετή (--Τ10ὅ ἃ 18). Θαοταμπι αποᾶ υἱθίτησχη ογαὺ (αὐ κὲ ρα Ατὶβίο- 
ἰθίθιη; ν. δ ρυίσηθτη ῬΥΟΟΘΙΣΌΠ) ὈΥΠῚΟ ΙΟ060 ᾿σοΟΙημθηηογϑΐιν" ἴθ 80 
οἰδαβαϊα, τηϑάϊαση ἐθχίϊο Ἰοοο; απο γ6γῸ Ῥυϊμπηθσῃ ἔπογαῦ ποι βα 8 τϑοΐθ 
γ6] ποι δοουγαΐθ ἀθβουιρύσπι τϑρουίσητβ. Ηος δηΐτη ὅτε ἐξ ὧν γένεται 
ὑπὸ τούτων καὶ αὔξεται καὶ φϑείρεται μὴ ὡσαύτως γινομένων (γ5 14 5.) 
Βαυὰ αὐἰάθηι αἰββθηθῦ ἃ Ὁ 118 αὰδθ 1104 ἃ 11-- 26 ἀϊοία βαπὸ; ἴτπο οὐ 
1Π1Ὸ 1άθηυ οθηϑθθαίας (οὗ. 1104 ἃ 11 τὰ δὲ σύμμετρα καὶ ποιεῖ καὶ 
αὔξει καὶ σώξει); αὖ ποῖ γϑύσαμι, δὰ πᾶμο βθηξθπεϊθηη ἀθιμομπβέγα 8 
ἰθπᾶάθυθ αὐδ 111ὁῸ ἰοοὸ αϊβραϊαία, βῃῃξ. ΝΙΒΙ]ομΐηυβ --- πᾶ ἴῃ ἰδ}1 
κεφαλαιώσει Ῥδ0110 1ΠρΘΥαβ βἰπραϊα ἀϊβροπθγθ ποι ᾿πβο]ϊδαιη οϑὺ Αὐἱβἷο- 
0011 --- Βᾶσ ᾿ρβᾶ οἰδιβα]ᾷ ἀοοθιααν, οαραὺ ᾿ἰβέθα βοουπάστη βαϊ]οη15 
ποβίγαθ βουϊρύου οὖ ἱρβὶ υἱβιμη 6886 ἀπδτη δἰβοθυ αἰβραξαξίοπθι ἐσίραῦ- 
πΐαπη (γ. αὐδ8 Π]0 οδΡΙδ ῬΥδΘ 8118). 

Οδρ. 8. Θυδιῃ νἱᾶτὰ οᾶρ. 1 εὖ ῥυΐοσθ οἂρ. 2 118 απἱ δᾶ νἱγαΐοιι 
Ῥϑυσαπῦ ρυδοβουρϑιὺ αἰ βοΊ]Θπα, αὖ οοπύϊπυϑ Θχϑγοϊ αὐϊομθ 56 δββιιθίβοϊαπ 
Βυὶ 580, δα]απποῖο μος ἰδείϊο οαρὶξθ ἥτυιαῦ, ἀποϊαξοηθ απαᾶάδη βυθ]αἰᾶ. 
Αββαγρὶῦ. θη) αἰ πΠου]ίαβ, τηϊππβ αὐἰάθτη 1Π1ὼ (αὖ Ἰαρθηΐοβ Ῥυο ΡΠ 8) 
πϑΐα ὁ βοη θηξίασι τι οὈβοαγίαΐο, αὐᾶτι Θχοορτυαίΐω Δ Ὸ Πομηϊη! θὰ ᾿πϑυ ϊϑιη 

 Βιδ πη ΘδχουβδηξθαβΒ. Δ αρίοοίν φιιοηιοάο βενὰὶ ροϑδὶξ τὐὐ αἰϊηιιβ υἱτειμέοηι 
δὲδὲ σοηιραγοὶ βαθρ6 ἐϊ8 οἠοῖϊδ {ρισοηο ας αὖ εαάδθηι οὐγέμέο ροδέι- 
ἰαμένν. Ορροπαΐν οηΐην χιῦὶ ἤοο ρον οίαΐ διην ἤο 7αηῆὶ ρεγφενε αα 
αοηιϊγοπάαηι υἱγέμέοηι, δε ἤαθογο {ϊαηι (-- 106 ἃ 21). 4ὲ πος Ἠδ ἴηι 

- αγίζϑιι8 φιτάφην υεἷ ἰἰξογῖβ σογηι; αοοϊογα οηΐην ροΐθδὲ, τὲ γι δ αἰϊηιιὶβ 
γεοίθ φιαθάαηι τοὶ οαϑιν τοὶ αἴΐο αμοίογο οσοη οἱαξ χιογιηι βδοϊθηἐλαηι τι] αηὶ 
Παϑεὶ (-- ἃ 236); ὧη υὐγένιἑε τϑγοὸ οἰΐαην ρίηγα πδοοδδαγία διέ ας αὐ 
ἔρϑβιιὴὶ δρεοίαγμέ Πιοηιίγιθην τὲ αοίϊο φμαοάαην αὖ {Πα ργοίεοία 6886 αἰεὶ 
»οβϑίξ: Ῥγαρίον τᾶ, εὖ πον οποϊαενῖδ ἐηβοῖο, υοἱηέαβ Πἰόγα πηι αἴΐα 
ϑρεοίαηιδ ἐαγιο δὲδὲ οοΉ δέαγι8, φίαθ ἤθη, οδέϊησίξ γυϑὲ ΡῈ. Ἰοηψιίηι ἐθηιριι8 
»τοϑαίο (--- Ὁ ὅ). 1.65 φιυάοιι, φεδέας ἐσίξι" ΡῈΥ 86 ὕθηδ Ππαϑεδιιηέ ἀπιηι 
αἀἰασηιαΐαο γιὲ ἐϊδ χαθ ὦ υἵΥῦῖδ δογῖβ φογιυηΐιμ; αὐ 18 χιιὴ σοδδὶέ δα8 
ἐρδ86 ϑοηῖδ τΐα ἑαρένην αἰοογιι8 65ὲ, δὲ δοάδην ἠϊοᾶο ἐφογὶξ χιο υἱηὶ δοηῖ 
ασιγέ, Ετγσο γχιιοᾶ βοριίοηέίαθ ηιοβίγαθ οὐ )ιοϊοθ αἰ, γι! οδὲ (--- Ὁ 12). 
ΤηπῸ φιρὲ βργείᾶ παο υἱᾶ υμῖγο ϑ8αΐὶ8 βἰδὲ ἐφοῖδ86 υἱάογέιν ἄτην αὐαϊαηπὲ 
δ 1ιὶ8 γεῦθιι8 αἰδβριιαμέεβ ἐρβίχιια αἰδριέογε, πον ἠιασίβ αὐ υἱγέμέοην Ρε7- 
νογίοηέ φίαηὶ αὐ βαμτίαξοηυν σΟΥ̓ΡΟΥΐδ φιρὶ ηιοἀϊοογιίηι βου ηιοηε8. ατϑομξαηέ, 
ἐϊδ χμαθ ργαφοορέα βμεγῖγιὲ γυῖϊο ἠιοᾶο οὐϑεοιμξιγὶ --- 1106 Ὁ 18. 
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96 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΙΪΟ, 

ἀπορήσεις δ᾽ ἄν τις, πῶς λέγομεν ὅτι δεῖ τὰ μὲν Β8΄ 

δίκαια πράττοντας δικαίους γένεσϑαι, τὰ δὲ σώφρονα σώ- 
φρονας᾽ εἰ γὰρ πράττουσι τὰ δίκαια καὶ τὰ σώφρονα, 

20 ἤδη εἰσὶ δίκαιοι καὶ σώφρονεβ, ὥσπερ εἶ τὰ γραμματικὰ, 

ἐ καὶ τὰ μουσικά, 7. γραμματικοὶ καὶ μουσικοί. ἘΝ οὐδ᾽ ἐπὶ 
τῶν τεχνῶν οὕτως ἔχει; ἐνδέχεται γὰρ γφαμματικόν τι 
ποιῆσαι καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ἄλλου ὑποϑθϑεμένου. τότε οὖν 
ἔσται γραμματικός, ἐὰν καὶ γραμματικόν τι ποιήσῃ καὶ 

δ γραμματικῶς" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν ἐν αὑτῷ γραμ- 

δῷ 

ματικήν. ἔτι οὐδ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ἐπὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἀρε- 
τῶν᾽ τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν τεχνῶν γινόμενα τὸ εὖ ἔχει 

ἐν αὑτοῖς, ἀρκεῖ οὖν ταῦτά πως ἔχοντα γενέσϑαι᾽ τὰ δὲ 

κατὰ τὰς ἀρεΐζὰς γινόμενα οὐκ ἐὰν αὐτά πως ἔχῃ, δι- 

19. καὶ τὰ] ΚΌΜΡ καὶ. 21. καὶ τὰ] 6 ΚΡ, οοἰξ. καὶ. 2. 28. ἔχει 
ἐν αὑτοῖς) ΚΡ ἔχειν αὐτοῖς. 28. οὖν] ΚΥ τῶι. 

11. πῶς λέγομεν 80. αὖ 1108 ὦ 81, 84--Ὀ 2 ἔφοίαμι οβῦ. 
21. ἢ γναυνδίουϊα, αὖ βᾶθρ6 ἴῃ ἀπορίαις, ποῃ 6ἦτι8 οϑὺ αυΐ ρίασα δῦ 

ῬΙΟΡροβιξαστιβ ἀπᾶθ δ] ρα αποᾶ ἔουύθ τηϑρὶβ ρ]αοθαῦ, 564 6]5 ααἱ ἀυρτ- 
᾿χηθηῦο 88π0 1ἰὔθηῃ αἰτίτηῖύ. οία αῦαν θηΐηη πιιπὸ απϊάθυη βἰτα πο θὰ, 
απ δάνθυβαυ! βθηὐθηύδηη βαδια ἢγτηαθαπῦ ,,ὥσπερ εἰ...“ τ 20. 
Νραὰθ θηΐτη ἴῃ δυθθυ8 τὸ ἴἴὼ παροὺ αὖ ραΐαγο νἱἀθηξασ. Αοοραϊὺ να 96 
ἔτι; αὰο αἰξουο υραγηθηῦο ἀἰβοίσητιβ, μΠ6 6586 αὐϊάθηῃ 1118 πὶ βἰτα ]ΠΠὑπα ] πιὰ ; 
ὨΘΙῚ ῬΙΟΡτῖδ, οὐ ἀἴνουβα δϑὺ ἡδύατω υἱγὑα 18. 

28. ἀπὸ τύχης: ἴῃ ΠοΟ αὐἰάθη) ῬΘῚ 856. ΠΟ Τηᾶρηδ, ἐποδὲ ἀθιηοη- 
βύγωπαὶ νἱβ; τὸ πράττειν ϑηΐη, αὐοᾶ ἀαθἸβα ίοπθτα πηογοθαῦ (γ8 19), 
οοριαπᾶπμι ογαὺ ἐξ ἐθισμοῦ 6586; ἀποᾶ δαΐθηι ἐπὸ. τύχης οϑῦ, ποη δύ 
τἀθηξθιη. 

96. ἔτι οὐδ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ἐπὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἀρετῶν. Τοηθα- 
ἐὰν απὸ βρθοῦθῦ οπηπῖβ μᾶ6ο ἀἰδραίαξιο: τοὖ Ῥϑυβριοϊαύπι ῬΌΒβθ 8] 6 Πα 
τη], δέκατα Ῥουρθέίγατθ οὖ διϑβϑίιθβοὶ 08}1 ἃρθῃαὶ ταῤϊοηὶ, ααἱ πομπάπηι 
ἴρ86 810 δέκαιος. Ῥγοραύαν δαΐθιη ἢῸῸ ἴπ πὸ δυὐρυιηθηναθίομθ, αὐδθ 
γϑ 20 βυβοορία ροιρὶῦ ἀβαὰθ δα Ὁ 9, ἰὼ αὖ πηοηθϑιητιν, τη ]ύαπι αΠΠΟΥΤΘ 
αὔγτιπι αἸσδγμητι5 1ἃ Ἰρβατη ἡποα ρογροθίσγαθαμη 510 7πβϑῦππι 6586, δῃ δικαίως 
εὖ ἃ δικαέῳ Ῥθυρϑύγαξαμη 6586 δ] υϊά. Ἐδτηατθ ἀϊπογδραχίϊατα ἴῃ νἱῖ- 
ξαΐα τηυϊέο 6886 τη δ ἤογθτη. απ τη ἴπ ἈνΕΙΡτΒ. Θαοάβι ἀρῖθαν ΘΙ ΘΥΤΉΤΙ5 
οὐΐατι ἴῃ ΐβ Ποὺ ποηπυπαθδιη γραμματικόν τι αὐΐῃ ᾿γραμματικῶς 51 
ἑαοῦστη πθαὰθ ἃ γραμματικῷ (γ5 22--3ὅ), ἴπ πᾶὸ Ἰαΐθ ραύθιβ βρδύϊαμη 
Θουιτη πραγμάτων (Ὁ 7) αὰᾶθ Ρ6Γ 88 τϑοΐθ παθθαηῦ, ἴῃ απ] 8 ὙΘΙῸ 51 
ἃ τὸν πράξαντα βρθοίανουϊβ αὖ ἀπστη δαὖὺ ρ]υτῶ ἀοβιἀθυθηῦαῦ απᾶθ 
προαπθεηῦ ἄθθββθ ἴῃ νἱσϑαΐθ. 

Φ, 29. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν τεχνῶν γινόμενα ... τὰ δὲ κατὰ τὰς 
ἀρετὰς γινόμενα. ἴῃ Βὲο Ὀγονϊαῦθ Ἰοα απ] βἰησι]ω ᾿ὔω δαηῦ οοτηρδγαῦδ, 
αὖ αἰ γθηύία θουπα αὐ ΟΡΡοΟπιπμίαν δασθαῦαγ : απὸ αἀπατη Ῥγορθιδιθῦ 
Βουϊρίου, ΠΟῚ ῬΥΟΥΒΙΒ 6Χ ἄθαῦο ΟἸηηΐῶ Θχροβίύῳ 6586 υἱᾶθβ, Θαοα 611 
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:: ΓῚ , , 9 " Π ν ἐ , 
Β38 καίως ἢ σωφρόνως πράττεται. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὁ πράττων χιοῦα 80 

πῶς ἔχων πράττῃ, πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ᾽ ἐὰν προαι-ὶ 
ρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι᾿ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον καὶ ἐὰν" 
βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ. ταῦτα δὲ πρὸς" 
μὲν τὸ τὰς ἄλλας τέχνας ἔχειν οὐ συναρυιϑμεῖται, πλὴν τιοῦν 

5. ν Ἁ “2 ᾿Ὶ Α Ἁ » ᾽ Ἁ Α 

αὐτὸ τὸ εἰδέναι" πρὸς δὲ τὸ τὰς ἀρετὰς τὸ μὲν εἰδέναι μι- 

κρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύει, τὰ δ᾽ ἄλλα οὐ μικρὸν ἀλλὰ τὸ πᾶν 

81. πῶς] ΒΟΚΚ. πως. 81. 82. ἐὰν προαιρούμενος] οτῃη. ΚΡ. 82. δι᾽ 
αὐτά] Κῦ διὰ ταῦτα. καὶ ἐὰν] ΚΡ ἐὰν καὶ. 

2. τὸ τὰς] ΚΡ τὰς. 9, 8. μικρὸν ἢ οὐδὲν] ΚΡ οὐδὲν ἢ μικρὸν. 
8. τὸ πᾶν] ΚΡ πᾶν. 

ἴῃ αἰΐοτο τπϑυιῦτο δ ρυδϑαϊοαϊαμη δηπποιίδύϊομβ γϑοῦθ ἀθβου ΘΠ στ 
προρεβαγίαση νἱἀθθαθαν.., δικαίως ἢ σωφρόνως πράττεται ““ ν8 39. 80, ῬΕΙ͂ 
Ὡπδ]οσίατη ἰάθη οὐϊδμτι ἴῃ ῬΥΪΟΥΘ ΤΠΘΙΩΌΤῸ αὖ ἀϊγθύβατη αἀποάάδατα ποίαὐα 
ογαὺ αϊσπατα, ΝΙβὶ ἴοτύθ ἃπὺ ἴῃ ἀτέϊοτιβ τὰ γινόμενα οτηηία, τεχνικῶς 
οὐ ἃ ρουϊδο αὐἰϊῆοθ βπηὺ, φαῦ ἴῃ σιγύαέθ π1] οϑὺ κατὰ τὰς ἀρετὰς ρτϑ6- 
ἴθ δῷ αὑδ6 δικαίως ἀποαὰθ γ6] σωφρόνως πράττεται. 3.6 ΠΠπἃ π01]6 
Αὐἰβίούθι τα ἀΐοθσθ ἰθϑίαπέαν οὐ ργδθοθαθηξία υϑυῦα γ5 22 8ᾳ. οὖ 5π086- 
απο Ὁ 1 (πλὴν αὐτὸ τὸ εἰδέναι), ποο ΔῸ 6785 βϑηξϊθη δ, αὐϑὰ τη ΧΊ 18 
Δἰϊθπαπι 6886 ἀἰβοίτητιβ τιοὸχ Ὁ ὕ τὰ μὲν οὖν πράγματα. Τία ἰρτθαν ο6η- 
ΒΘ Ιτηπβ: αἰ υθηξίατι ἀθ απὰ ἀρδύτῃ, ῬΥΐηο ἃ 21 566. Ῥ81Π100 βαργῶ 
τηοαστα δπποίδτα, φῬτοοθάθηθο αἰδραϊαθοιθ δα τγϑούδηι ΤΘΗΒΌΤΆΤΩ ΤΘΥΟΟΔΙΊ. 
ὈΙοθύθβ μὰο ἦδτα ϑρθούαβθθ ΠΠῸπ απ 8. 21 βουϊθογοῦ ὑπὸ τῶν τεχνῶν, 
αὖ ἃ 29 κατὰ τὰς ἀρετάς. 

ΟἿ. τὸ εὖ ἔχειν ἐν αὑτοῖς θὰ αἀὐδ ΔῸ αὐὐϊθα5. οὐἱρίπθια ἀποαηῦ ἴα 
ααοατθ γϑυτπη δϑὺ, απομίατη ἡ ποίησις (ατιᾶθ τίλαμη 650) αὖ βάστα τέλος 
μαθοῦ ἔργα τινὰ παρὰ τὰς ἐνεργείας (γ. 1094 ἃ 4 5.) 1. 6. 118 τὰ γινό- 
μενα. Πράξεως νοῖο οὐ νἱνύπἐϊ ἢπῖβ ποὴ τὰ πράγματα (Ὁ ὅ) 864 αἵ 
ἐνέργειαι γ6] ἴρϑὰθ αἷ πράξεις. 

80. ἀλλὰ καὶ ἐὰν. Νὰ οοῃήοίαβ γϑοῦϊπβ θββθ ἐὰν καὶ: ποὸη ἱπορίῶ 
αὐϊάθπι οοπ]θοϊαχᾶ, 564 ἔθγθ οομπύγα πβὰπη ΠΠ]ΠῸτῃ (Ὁ1 οὐϊδτη γ8 82 (τὸ δὲ 
τρίτον καὶ ἐὰν) ΟὈβουγαῦαγ. 

81 54. πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς .... ἔχων πράττῃ. Τύα, αὐἱάθηη ῬΥἸΠλυηη ! 
ΡΥ αν ββίτηϑθ ἱπ οὐ μἰοῖβ ποίϊομιϑβ (εἰδήσεως, προαιρέσεως, ἕξεως), αὐἰθαβ᾽ 
ΘΧΡΙΙοΘ 415. Ἰτηρυῖ πη15 Ῥυΐτηδ, ὑθυῦ ΠΌΥῚ Ρᾶτθ ἀδὈϊΪῦ Ορϑύϑτη, δτιῦ ΟἸΩΠΪΠΟ 
ἴῃ ἀἰδρυξαύϊοπθιι δἀνγοοαμθαν ἃὰὺ ποῦ αὐδδὶ ΠΟμΟΥΘ οὐπϑηθαγ. Νάτηῃ 
ἕξεως 586. ΠΟΙΊΘΗ 781 58 606 ἸΘΡΊΤΩΤΙΒ, ᾿ρβᾶτῃ γο ΤῸ πρᾶξιν Τηϑ δ} 6886 
ὨΪΒῚ βεβαία 5υθθιῦ ἕξις ποσῦτη 588; προαιρέσεως δυιθθυα ΠΘ ΠΟΤΠΘῊ αα]- 
ἄδθτη δάμπας δυᾷίνίτησβ; αὐἰάαπθο ἔδοῖαῦ τὸ εἰδέναι (γε] τὸ μὴ ἀγνοεῖν) 
τ νἱΐδιηη μοποδύδηη, ᾿ἰζθπὶ ΠΟ ὈΥΤΩΌΙ ΤΠΟΠΘΙησσ. Μίτατη νἱαθυοίαγ, 
δα ἰαπΐαβ τθβ ργοοθᾶθυθ βουϊρύουθυη αἀὐδϑὶ ἔογύαϊῦο ἴῃ ἐγδοίδη δ ἀπορίᾳ 
αὐδάδηη (ἃ 17), πἰδὶ θὰ ΘΟ ἸΠΟΘυθτηαγ, ρυπαἀθηΐθιῃ ξὰ, Αὐϊβίοίθ τ 1ὴ 
ἀοσομᾶο ΡΓΟΡΎΘΒΒΌΒ Ἰηδθϊ αϊ586. 

2. πρὸς δὲ τὸ τὰς ἀρετὰς 86. ἔχειν (Ὁ 1); αὖ γ8]46 αἀαθιίο ΔΠΠΟῚ 
ΤΩ ΡΒ β10 ΑὐἹδθοἐθ]του ΟΥ̓ Ἶ580. δυέϊοι]ο ἈΘΡΤσΘη Τα πρὸς δὲ τὰς ἄρε- 
τὰς, αὖ οεὐ 'π ΚΡ. Αα νἱνύαξοβ ἰσίθαν τὸ μὲν εἰδέναι μικρὸν ἢ οὐδὲν 

Αὐὶβέ, ἘΠ Ηϊο. τ 
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͵ [χ4 ᾿Ὶ 3 ᾿Ξ ΄ 4 Ν ᾿ ,ὕ 

ποῦν δύναται, ἀπὲερ καὶ ἐκ τοῦ πολλάκις πράττειν τὰ δίκαια καὶ 8 3 

δ σώφρονα περιγίνεται. τὰ μὲν οὖν πράγματα δίκαια καὶ σώ- ς 
3 » Ἧ κ᾿ 

᾿ς φροναὰ λέγεται, ὅταν ἢ τοιαῦτα οἷα ἂν ὁ δίκαιος ἢ σώ- 
’ ᾿ , , 2 ᾿" 3 ς -" 

φρῶν πράξειεν" δίκαιος δὲ καὶ σώφρων ἐστὶν οὐχ ὁ ταῦτα 
ῖ ᾿ 2 ᾿ βοον - ͵ ς ᾿ 
: πράττων, ἀλλὰ καὶ ὁ οὕτω πράττων ὡς οἱ δίκαιοι καὶ οἱ 

σώφρονες πράττουσιν. εὖ οὖν λέγεται ὅτι ἐκ τοῦ δίκαια πράτ- 
τοτειν ὁ δίκαιος γίνεται, καὶ ἐκ- τοῦ τὰ σώφρονα ὁ σώφρων" 

- -» κι 

ἐκ δὲ τοῦ μὴ πράττειν ταῦτα οὐδεὶς ἂν οὐδὲ μελλήσειξ 
᾽ -» 3 

γενέσϑαι ἀγαϑός. ἀλλ᾽ οἵ πολλοὶ ταῦτα μὲν οὐ πράττου- 
σιν, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον καταφεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν 

᾿ ῳ κέ -»" ὧς Ἵ καὶ οὕτως ἔσεσθαι σπουδαῖοι, ὅμοιόν τι ποιοῦντες τοῖς 

τ κάμνουσιν, οἱ τῶν ἰατρῶν ἀκούουσι μὲν ἐπιμελῶς, ποιοῦσι 
᾿ » 35 ὄ Ξ5 ; δ᾽ οὐϑὲν τῶν προσταττομένων. ὥσπερ οὖν οὐδ᾽ ἐκεῖνοι εὖ. 

ὡς αὴῤιω ὁ εμμμμμδερνε εὐπχνζαα ζι.᾿« 

8. καὶ οἵ] ΚΡΜΡΟΡ καὶ. ἱ 

ἰσχύει: παπα αὐἰάθηη ἴω αὖ ρᾶχττα σϑίογαῦ αὐγτιχὴ ἐἰ δὶ 518 σοηβοῖτιβ ΘΟΥΤΙΤα 
απ88 ἃρὶβ πθοηθ; 864 ἰΐῳ αὖ οῷ απ ργϑϑίθυ ᾿βύδμιν οομβοιθη δι αἰ Θβὶ- ' 
ἀθγαπύαν ΡΙανα δα οὐ ταὰ]ῦο τηδ]ουβ τηοτηθηθ. Ναῖὰ τὸ εἰδέναι νοὶ 
(αὖ βᾷο Ιοοο δοουγαύ8β Οἰτοιπη βου] οί) τὸ μὴ δι᾽ ἄγνοιαν ἀϊχηϊαϊα, ' 
ἔοτθ ρατβ ὑᾳῃξαση δούππι ααᾶ8 ἀἄθθβα ἀθθθηῦ πθ αὐἱᾷ 5810 ἀκούσιον; , 
Ῥοειαυδα γοῖὸ βαθὺ ἕκούσια, ἴῃ ααἰριι πθ60 νἱτῦαβ βρϑούαθαν πθὸ ῥγθν]- 
ἰδδ; γ᾿. ΠΥ Γ' ρυίπηα οαρίθα, --- Απ ὑπ Ἰορθπβ τὸ εἰδέναι μικρὸν ἰσχύειν 
φορί αθαϑ θ᾽ σϑπουϑ! οὐ ὑμθογθύϊοῶ Πδυτιπὶ ΥΘΥΤΠῚ βοϊθηἐϊᾶ δια αὐδιηι ΤΊΟΧ 
Αὐϊβύο θὶθβ τθθρθούαχτιϑ οϑὺ Υἱ αρθυᾶμϑ 1105 ααἱ ἐπὶ τὸν λόγον κατα- 
φεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν καὶ οὕτως ἔσεσθαν σπουδαῖοι (Ὁ 18 56.)}Ὁ 
δῖ ἀαοαιθ νοῶ ῥγοΐθοϊο οϑὺ βϑπέθηϊια Ὁ 3. ὅδε ἀθρθραῦ τηϑιρἸβύθι" 
δα αἀἸθηξθιι5 Θχρ]]οδύϊομθτη ἀθ δῷ βοϊθηᾷ αδπη αὖ ΟτπΏΪα τη ῬΥΤηδ 
ἀθβιἀθγανὶῦ ἴῃ ἀποαποαπθ απὶ ἃρὶῦ (ὦ 81 πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδὼς), οὐ αὐδθ 
ΘΧ Ὡιῃδϊορίῶ ἀθασδ}15. οϑὺ 1}}1, αὶ θρϑηὺ οὔ η685 ἴῃ δι θα5 ΟΟΟαρα δὶ, ὯΘ 
ἀπὸ τύχης καὶ ἀλλόυ ὑποθεμένου ἀϊοαμίαγ τϑοῦθ ἔθοϊββ (α 32 56.; 
Ὀ1 56... 

9. εὖ οὖν λέγεται: ἀρθηύατη Θαΐμι πὰηο {Ππ4 πῶς λέγομεν ἃ 17, 
᾿ἀθ αὰο χαδογθραξαν. Ναιη τὰ δώιαια γ6] σώφρονα, ααΐθιβ ῬΘυΠοΙΘ μα 15 
᾿ῬΘ πο Τ.ῸΣ δᾷ υἱγ αΐθτα, πράγματα, βαπῦ δίκαια οὖ σώφρονα (Ὁ 8), ποῃ 
᾿ πράξεις πθατ8 ἐνέργειαι κατ᾽ ἀρετήν. Ῥοββαῃῦ 1Π1ώὼ ἢ θυ] ἴουίθ Ῥαρυ ον 
αὖ ὕβθιμθυθ, αὖ αἰὐδῖ τὸ εἰδέναι, τὸ προαιρεῖσϑαι, γ6] οθνΐθ τὸ προαιρεῖ- 
σϑαι δι᾿ αὐτά, αὐδὶῦ ἀθηΐαθθ τὸ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως (ἃ, 81 56.). 

᾿ Βῖη ρουβθυθυθῦιν ἴῃ [81 Θχθγοϊ ὔϊομθ, δηΐτητιβ στη ητι8. Ἰΐῶ Θϑὺ οοϊηρᾶ- 
ταῦ, αὖ οἰποιαμπῦ ᾿ρϑὼ 11ὼ οροτῶ ᾿πηρουΐθοίο, Ἰᾷ ππᾶθ πεαβοδηΐαν αὰ86 

τ σογ6 ρουΐθού οὖ διἰρβοιαίδ, βαμὺ (Ὁ 4. ὅ). ΑἸΤαηα6. Ἰριθαν βαβοθρίῳ ποῖ 
ὑφηύθτη ἀϑὰ Ῥτορυὼ Βαηῦ, 86α οὐΐδιη ᾿πὔθυηδπι Δηΐτηΐ οοπαϊ ]οηθη οὖ 
αὐδϑὶ νἰΐαμι Ῥουμιαίαηΐ, Ἰΐὰ τοῦ ΠΩΌΘΥΘ. Ῥτάθοϊαγο Αὐίβέοὐθθβ ΘΧρ]]- 
οανῦ; ααοτηοᾶο γ6] αὐ θαβπδχῃ πϑίαγδθ Ὠπιηϑηδθ ὙΠ θ5 οἰ βοϊαῦτν, ΠΟη 
τηγϑϑεσαγῦ. 
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8.3 ἕξουσι τὸ σῶμα οὕτω ϑεραπευόμενοι, οὐδ᾽ οὗτοι τὴν ψυ- ποῦν 
χὴν οὕτω φιλοσοφοῦντες. 

4 μετὰ δὲ ταῦτα τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ σκεπτέον. ἐπεὶ οὖν 
τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα τρία ἐστί, πάϑη δυνάμεις ἕξεις, 30 

ἌΤΑΝ ΑΥ̓ΤΟ ΠνΥ ΨΡ ΚΎΒΟΥ 

19. μετὰ -- ἀρετὴ] ΚΡ τί δ᾽ ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἑξῆς. 

Οαρ. 4--τῷ9ῦῷ. 6 νἱτϑαξε οὐμιοῶ αϊδβρεαζαθαττβ ῥυίσαθιη Β 1--8 ππᾷθ 
1Πὼ παβοδξαν απδοβίνιῦ ΡΒΠΟΒΟρΡμσΒ; αἰδοστᾶ απδθβίϊοπθ αὐ] 810 νἰνγξαβ 
οὐμῖοα Ἰπτθϊο (οαρ. 1) ἰϑοϊξθ οτηϊββῶ, ροβὺ (πὶ ρυΐπιο οαρὶξθ 2) ἴδε βργοἰδ. 
Αὰ Βᾶπο πῦπο 86 σοηνουθθ; τη θη ΠΘΡΟΊΪΘῚ ΠΟῚ ῬΟΒΒ6., ῬΓΙΟΥ 1118 
αἰβραίαιίο (ν. απ οαρὶδὶ 2. Ῥυδθιη βίτητ8) ᾿ρ8ὰ βαῦϊβ δἀοσαϊθ. ΑἸῬβοΙνηῦ 
γΘ͵Ὸ δδτῃ ἴζα τὸ Πιβίο ογϊπθ οἂρ. 4 ἱπατπίταὺ αὐἱὰ 810 σ'θ ππι 5 υἱγἐπεϊβ: 

“ἕξις τις; ἀθίπαθ οᾶρρ. ὅ. 6. βρ οΐϑθιη ἀθῆπιαῦ: δῦ ἕξις προαιρετικὴ ἐν 
μεσότητι οὖσα; ἀθπίαθθ ἴπ βίηρα]β ααϊθαβαπθ νυἱγθαθθτιβ οαρ. Τ σοιηρτο- 
Ῥοὲ, νϑύϑη 6556 ααδη σΘηΘυ ] θη γιγυι8 ἀθβουιρύϊομθυη Ῥυοροβυῖῦ. 

Οδρ. 4. ιαογογεϊθιιβ ιν 58ἱὲ υὐγένιΒ οὐυδγϑαϊγξιν", ὄρη αὐΐηιο 6586 
πάϑη, δυνάμεις, ἕξεις: ἐγία σοηογα χμογίηὶ τηΐ οὐγέιι5 αἀϑογδοηᾶα οὐϊέ 
-- 1106 " 238. Αέ ἐμέίον αὐδοίιιβ οογέα Ἠοθ 68ὲ, χιῖα Ῥγορέου [08 ἴρ808 
ἨδηιΟ Ἠδημδ θοηιιβ ηἠϊαΐϊιιϑυα πυοσαΐν πθς ἰαιααξιγν υἱξιρον αὐλογῦθ; ῬΟΥΤῸ 

Ε χιῖα Ἰυὶ φιΐάφην πον ρεπάθηξ α υοἰηξαξίβ ποδέγας αὐϑτξγῖο, υἱὐγένιβ 6 7Ὸ 
Ε ἐοΐα ἤπιος βρεοίαξ; ἀοηίψια χιΐα αὐ δοίίδιιβ ποΉ, βέαΐιδ χιΐάαηι ατπίηνὶ σίσηῖ- 

ἐμ}, 86(1 ῃιοΐμι8 αἰϊηιιῖβ --- ἸΊ06 ἃ 6. Νέος πιαρίβ δύναμιν αϊἱσοηλι8 υἱξμέθηι, 
οὗ φαβάφην {8γ86 οαιιδαβ8. Νϑηιο δηΐηι ϑοηιβ ἠναϊμδυθ, Ἰαμᾶθ υἱξιρογίουο 
αἀἰΐσηλιβ οδὲ ἰάθο χοῦ δαηὶ Πιαϑεὶ ἐασιξαέοην πὲ ροβϑδὶξ αγυΐηιο δοηιηιουετῖ. 
ῬΡγαοίογοα Πιο6 φιυυάθην παΐμγας ἄοηο οοπέϊησιξ, αὐ οὐγεμεϊβ ογψίηθηι αἰταηὶ 
6886 8οίηιι8 -- 1106 ἃ 11. οϊέχινηι ἐσίξιν κεἰ υἱγέμέοηι φοηογὶ τῶν ἕξεων 
αὐἀηιηιογθηνιβ --- [10 ἃ 18. 

19. τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ σκεπτέον. Οτππι Ἰρίξαν ἴῃ 60 θβϑϑῦ αὐ νϑ]]οῦ 
ΡΒ] βορμα5 ἀοβπϊ  οπθια υἱγύτι 5 Ῥγτόρόπθγθ, τἰΐθ ργοοθάθπαθπηη 6888 τὰ- 
ἔπ Ῥυϊπυσση ἰοΐο πος οαρὶίθ 46 σϑπουθ δ] απεοβίνιῦ (τέ ἐστι τῷ γένει 

: 1106 ἃ 12). ΟΘπὰ ἴπ τὸ αἀαππ οἰβοογθέ, ἕξεν 1Π|ᾶτὶ 6556, 0 ἢ πούατῃ ααϊ- 
Ἴ ἄθῃι ᾿ηνθηῖδ, 56 αποα ἴῃ οὐπηϊ αἰβραξαϊίομθ αὐδ ᾿π4θ ἃ Α 18 ρυϑο- 

οοαδθαῦ γϑὶ ἰδοῖΐθ γϑὶ θχρυβββὶβ γϑυὶβ βατηβοσαῦ, πᾶηο Ῥτοθαγῦ νο- 
ΤῸΠῚ 6856. Ξ'ἴηθ ἀαθιξαύίουθ δπΐτη απ 1108 ἃ. 9 οοπβαθγαῦ ἕξεων δὲ τὰς 
ἐπαινετὰς ἀρετὰς λέγομεν; 1108 Ὁ 21 οὐ 5᾽ τη] δ. ἸΟοἷβ ΘΟΤΩ Ρ] ΕΥθῈ15 5ΒοΥ]- 
Ὀ6η8 ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἷ ἕξεις γίνονται, νοοθ ἕξεις δὰ ᾿ἰρβῶϑ 
νἰτέαϊο βρϑοίαγοταῦ; πὸ ροξαϊβϑοῦ 110ῦ ἃ 82 ἄοοετθ, τὰς πράξεις 1ΐὰ 
ἰαπέαπη 8. Ῥυδθβϑηθ υἱγέαξα ρῥτοΐθοϊαβ θβξθ, 8ὶ ὁ πράττων βεβαίως καὶ 
ἀμετακινήτως ἔχων εσουῖϊῦ, πἰδϑῖ ρϑυβαδϑαμη Βα υΐββοὺ υἱγθαξθιη ἕξιν βε- 
βαίαν 6886. 

80. τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα τρία ἐστί. Οτὰπὶ ἃ Βυμητηο ΘΘΏΘΥΘ 
(τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα) Ῥογ αἰνιβίομθμι ἀθβοθηάαΐαν 86 Ῥγοχί πὶ 
σθμπβ (τὰς ἕξεις), οπιπΐβ υἷἱβ ἀθηηοπβέγα !οπ15 ἴπ46 ροπαάοῦ αὖ ἴῃ αν βίο η8 
ΠΌΪ]α, ῬαγΒ ρυδθύθυμηἶββα ἰδ. Οδ, ἴῃ το τυαῖξα, Θββοπῦ απᾶθ Ταβίθ ΒΟΥ ΡΌΟΥΙ 
ΟἿ] οογθαξασ ἴαπποπ οἰΐδτη ἐνέργειαι γαντίαθ, αὐσϑήσεις, νοήσεις, Ἀ]18, 
βαπὲ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα Ὁ), υἶδβὶ Ἰρβᾶ, 46 αὐτὰ ἀρτῦαν, τ ααδοάδπι οουΐθ 
ῬΥΟΥΒῸΒ Ῥγδθοῖαβα, θδβθηῦ. Ῥοβίασδτῃ θηΐτη ἃ 18 δυϊούπμι δῦ, υἱγθαΐθιη 
οἰβίοατη τοῦ ὀρεκτικοῦ 6556, ΠΠσθαῦ βᾶηθ, ἅἄπτι δ᾽ θά θπι 1π δηΪπη0 απδ5] 

π Ἂς 

δ ογο ὡς οι δυα 

δ ὼς Δ 



ποῦν: τούτων ἄν τι εἴη ἡ ἀρετή. λέγω δὲ πάϑη μὲν ἐπιϑυμίαν, ΕΒ « 

100 ΑΒΙΒΤΟΤΕΈΙΙΒ ΕΤΉΠΙΟ. 

ὀργήν, φόβον, ϑράσος, φϑόνον, χαράν, φιλίαν, μῖσος, 

πόϑον, ξῆλον, ἔλεον, ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη δυ- 

21. ἄν τι] οχ τπὸ (αὖ νἱᾷ.) ΚΡ; ορἰδ. τι ἂν. 22. ϑράσος, φϑόνον 
ΚΡ φϑόνον, ϑάρσος. ; 

ΟἸοσὰβ αὐδουῖϊθαν, τὴν ψυχὴν νοσᾶγθ, ἰπὐο!]ἔρουο τὴν ὀρεκτικὴν ψυχήν. 
υοα πἰδὶ γοϊαϊθδβοῦ Αὐϊβῦουθθϑ τ δῷ αὐϊάθμηι ατιᾶθ ϑπυτηθγοῦ (πάϑη, δὺυ- 
νάμεις, ἕξεις), ἰδῶ ροξαϊδβοῦ ἀθβουιθογθ αὖ Τοῦ Ὁ 28---2ὃ0. Τρ88 ϑῃΐτῃ ὑππὶ 
ἕξεις Ῥυδοαϊοαν τὰς διανοητικὰς ἀποαπο (1108 ἃ 8 5.), καϑ'΄ ἃς τηϊηΐτηθ 
πρὸς τὰ πάϑη ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς (Ὁ 26); ἔπτη ρεβδῖπη δὺ ψᾶυῖο πιοᾶο 
ἴῃ δηῖτηο δυνάμεις νοοϑῦ, αὐιῶϑ Οὐ ἶη0 δ] θπδθ βαηὺ Ὁ αἴθοί θα8 (Ὁ 24), 
γοϊαῦ δὶ τὴν δεινότητα Ῥγορτῖο ποχμΐηθ ἀτοὶρ δύναμιν, ποῃ ἕξειν 6886 
1144 ἃ 28 (--- 80). ΝΙΒΙΠοτῖμυ5Β οὐϊαπιϑὶ πῶθὸ αὖ Ῥᾶγ οϑῦ τϑραύθηθαν 
οοποθάθηδαχῃ ουϊῦ, τὰ ἀπαοατθ αἸνγιβίομθσα 1Π|81 εἰς τρία νἱχ ΔῸ ομιηΐ- 
Ῥὰβ Ῥαυῦρυβ υταδύαμι 6556, ταῦ ἴῃ οὼ ἀθιηοηβύσγαϊο βίαγθ ροβϑϑιῦ. Οαϊα Ὁ 
αὐδ8 ἴρ86 1106 ἃ 8 οοπηηθπιοτδξ προαιρέσεις, ΠΟΏΠΘ δια οϑμ ρουθποηῦ 
ψυχήν, 6 αὰτὰἃ πὰποὸ απϑουϊθαγ Ὁ ΘΏΠΟΙ Βοΐσηι8Β, Θὰ8. ΠῸῚ Δ ἃ θοῦ οι 
ἰαηύστη οὖ δυνάμεσι, 564 οὐΐδιι ἃ Ὁ ἕξεων πεϑατᾶ, ἀἰνουβαθ θϑϑθὺ Αὐ]βίο- 
ἔθιθπὶ ΟΘη860 ΠοΟ ἴῃ οδριΐθ ταϊητβ ἃ βρϑοΐαϑβθ αὖ ΘΟ] αβί ομθτὴ δι 8}, 
ααἱρρθ αἀδ ᾶτὰ βϑὐϊβ οοηδίαγθῦ, φῬϑυΐθοῦο βυ!]ορίθταο ὑπθυθύθαν, αδ Τὴ 
1ῖᾷ αὖ πδὸ οοοδβίομθ γΘ 1 ΟΎΘΥἸΒΒΙΤηΔ Τὴ ΘΧροπουθῦ, αὐϑθηδτῃ οϑϑϑῦ ταῦϊο 
ἰηΐου ἕξεις οὺ ἰηΐον πάϑη δίατπι δυνάμεις. --- Ἐθππᾶοτηΐογττη οαρυὺ αποά 
Ῥτοχηθ αὐἰᾶᾷθηυ δὰ πᾶθὸ αὖ ἀβθῆθχο δυρττηθηὐα οηθ ὕθπουθ δοοθαϊῦ 
(4290 ἡ 6---20) ἀοϊοπάπιηιη αὐοα τηθηα 15. ἰδ, ἱπαυποῦαμη ΠΟ ὈΪ5. ὑγϑαϊδιτη 
οϑῦ αὖ οουύτπιαι πἀϊοίατη νἱχ ϑατηϊίαῦ. ΜΜ. ἴῃ (811 τὸ (1186 ἃ 9---19) 
οαρᾶθ. ῥυδββῖβδθ γϑϑυρι ΝΙΘοσα Ομ θογιπι, Πϑιια ΤΙ ΓΌΤΗ. 

28. καὶ ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη. Δόοῦοθ καὶ ὅλως ἀϊδοϊτημ, 
πο] ἶθ86 Αὐϊδυοξθιθιη, ἀππὶ γ5 21---8 ππᾶθοῖτη παάϑη οπαταθγαῦ, δἰ ἤντηδγο 
Ῥγδθίθυ ἰβύα πα]}1ὼ 6886 δ]18. Νθὸ ρούθσαν ἴθ αὐ1ἃὰ ΔΙΟΘΥΘ, 5ἱ οαυταθαῦ 

᾿ αὖ ἀϊνουβὶ ΝΙΘοΙ ΘΟ ΠΘΟΤΌτα Ἰρβούτῃ ἸἰΟΟἱ Ἰηὗθὺ 586 οοηβθηςσθηῦ, Οτηϊββῶ 
᾿Θαὰ. ἰδ, αὖ ὉΠῸΠῚ ΘΟΙΙΠΘΙΠΟΥΘΙ, ἡ αἰδώς, αὐδπὶ ἰηΐον δου β 6856 
1108 ἃ 81 5. οὔ 1128 Ὁ 10 8α. ἀοιηοηδίχαῦ. Ῥυδθίθγθε, νἱἄθχητβ ἴῃ 118 
ααογιχῃ τηθηδίο ἢὐ ραββῖπι Οἰπῶ ΘΟΠ]ΠΠΡῚ απδ8 ΘΧ δάγϑυβο 5101 ορροϑβίῥα 
βἰηῦ: φόβον --- ϑράσος, φιλίαν --- μῖσος; αὖ ἴῃ 81118 πορθοῦο οοηύγαυίο δἵ- 
Γθοῦα ἀπππὶ ὑαφηύθμη τϑοθρῦ. ΑἸΠΟΩ τῇ χαρᾷ Ἃ0]ογ15 αποδάδτη σΘηι8 
οοπὐγαυϊατη οὖ τῷ ῳφϑόνῳ, 51 οαραῦ 7 Βθαθδηητν, 6Χχ ϑιάνθυβο ροβῖίδ, 
ἐπιχαιρεκακία οὐ νέμεσις (1108 ἃ 88--- 6); 5᾽η δαασίδιηι Ημϑίογϊοα (Β 
θ0---11), 1αχίω ροπθηᾶα οεϑηὺ ἔλεος, νεμεσᾶν, φϑόνος, ζῆλος, αὖ ᾿ὔθγατα 
νέμεσις οογῦθ πορίθοῦα 6886 ἀϊοθπᾶδ 810. Αοορθαϊδ αποᾶ π6 νϑύθϑ αὐϊάθηη 
ἴῃ ἤπθ δἀ]θοίω., ,ὕλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη“ ἴω Βυιηῦ οοτηραχτδία αὖ ἱπὰ8 
Ῥτοΐθοι τθοῖθ ἀἸβοθυμθυθ ροββίσηαβ απδθηδτῃ ρυϑθέθγθα πάϑη βἰηῦ ογϊηθ 
τϑοϊρίοπαδ, αὐδϑοηϑηι γ6}1οἱθπᾶδ. δ: πη11ἃ αὐἱᾶθηι βϑθρῖαβ Ἰοραπίαῦ; ΠΘ6 
ἰδταθη ἰθιαθθ ΜΜ. ρῖὸ ὅλως τηδ]θραπὺ τὰ τοιαῦτα (1180 ἃ 12 πάϑη μὲν 
οὖν ἐστὶν ὀργὴ ... . τὰ τοιαῦτα οἷς εἴωϑε παρακολουϑεῖν λύπη καὶ ἡδονή); 
οδξία5 Επᾶθιηΐω λέγω δὲ πάϑη μὲν τὰ τοιαῦτα, ϑυμὸν ... ὅλως οἷς ἕπε- 
ται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡ αἰσϑητικὴ ἡδονὴ ἢ λύπη καϑ' αὑτά (1290 Ὁ 18); 
Ργπάθηξον Ππθίουίοα ἔστε δὲ τὰ πάϑη δι᾿ ὅσα μεταβάλλοντες διαφέρουσι 
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βενάμεις δὲ καϑ'᾿ ἃς παϑητικοὶ τούτων λεγόμεϑα, οἷον καϑ' τιοῦν 9: 
ἃς δυνατοὶ ὀργισϑῆναι ἢ λυπηϑῆναι ἢ ἐλεῆσαι" ἕξεις δὲ 28 

ο΄ χαϑ᾽ ἃς πρὸς τὰ πάϑη ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς. οἷον πρὸς τὸ 

ὀργισϑῆναι, εἰ μὲν σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως, κακῶς ἔχομεν, 

ο΄ πρὸς τὰς κρίσεις, οἷς ἕπεται λύπη καὶ ἡδονή (1818 ἃ. 30). Νἧ Θῃΐπα τπα]ία 
᾿ΘΟΠρΡΌτδμ : ατηΐατη 1104 Ὁ 14 Ἰερίτηυβ παντὶ δὲ πάϑει καὶ πάσῃ πρά- 
ἕξει ἕπεται ἡδονὴ καὶ λύπη. Εγροὸ σοπδίαῦ Αὐϊβυούθι θη 1. 1. πο ἐούαπι 
οτἀϊπθη αἰδοίατπμη 5101 υἱβῦση θβ86. Θχ δ τιβῖϑ8θ Π60 Ῥ]ΘΠδτα ΘΟΥαΤ 46 Πη1- 
ὑϊοπθηι ΦΌΒΟΙ 586. ΝΟ οϑὺ ἰσιξαν τιπᾶθ 46 5: πρ.}18. σοὶ θι5 οθυθατη 7π61- 
᾿οἴππα δ] οϊδνιβ ; δ ρτορύθυ ρΡΘηρ6] Ὀ86η6 ἔθοϊββ ἀϊοθπᾶτβ θοῦ απο (δα 
μοῦ. 1318 ὦ 30) ποϊθθαῦ ρτοὸ χαρὰν Ὁ 232 Παρίζατο οοπ]θούατῶ χάριν. Ηδυά 
αὐτᾶθμι ἴδ 6119 αἰοῦα, αποάπϑιη πάϑος ἃ οδὐθυὶβ ΟἸΙΌτι5 ἀἸγθύβαι αἰοα- 
ἔπτ χαρά; αὐ βμουῦ 1Π]ατὴ ῬΒΠΟΒΟΡΒΙΙΒ, γ. 408 ἃ 160 ἔοικε δὲ καὶ τὰ 
τῆς ψυχῆς πάϑη πάντα εἶναι μετὰ σώματος, ϑυμὸς πραύτης φόβος ἔλεος 

ϑάρσος, ἔτι χαρὰ καὶ τὸ φιλεῖν τε καὶ μισεῖν. 

Οορπηϊῶ 5'6. μα]ὰ8 Ἰοοὶ παξατῷ Ἴᾶτη ρουρϑπάσθτμη θϑβοῦ δα 8]18, ὩΪ5] 
τούτη πθοθβϑιἐαῦθ ΘΟΡΘΓΘΙΊΠ., πὖ Δ] σδ0. ΟἸΤΟΌΤΉ ΒΡ ΘΟ ΘμλαΒ τι] ἰδῃ- 
ἄδην Αὐϊβύοίθθβ. βδιη ἀθ αὐδούθαβ ἀοούγιπαιη Ὁ]Θη6 οὖ. δοσαγαῦθ ΘΧΡΟ-" 
βαιθυϊῷ. δυιαὺ οπμη τὰ πάϑη 5ἴπθ ἀυδθίο τοῦ ἐπιϑυμητικοῦ καὶ ὅλως: 
ὀρεκτικοῦ (1102 Ὁ 80); αυρὰ αασχα ἐσραγ ϊξςατα 510, ῬΓΟΘΔΌ1]Θ αἰϊδοξαθτη, 
ααοαπθ βσθητιβ ἴῃ βρθοῖθβ αἰβροπθπάστη 6886, αὖ 8111 τῇ ἐπιϑυμέᾳ. ἀὰ- 
βουϊ δηξαν (σοῦ ἐπιϑυμία ἀπδθ ργορυῖθ ἀϊοῖξαν δὲ πόϑος), 8111} τῷ ϑυμῷ 
(σοϊαὺ ὀργὴ φόβος ϑράσος), 411 ἔογδίξαμι τῇ βουλήσει γ6] αϊοαπέαν τηΐχ- ᾿ς 
ἴα απδηᾶᾶμη ΠΆΡΘΥΘ παίαγομη. Οὗ δὰ 1102 Ὁ 80. Ῥνυδθύθσθα απθμ 
τιοχ (Ὁ 2ὅ 54.) ἡ ἕξις οὖ οὔτ Π]ὼ ἡ ἀρετὴ οταμῖβ δα αἵδοίτβ τθυοοθύασ, 
αὐδθυ μπτη 5816, 8 Ῥ]Θπῶ ππίνθυβδθ υἱγύαί!β ΘΟρ δ] 0 6586. ρῬοββιῦ Ὡ]81 
ΒοΙθτητιβΒ αὐοὺ ϑ᾽ηῦ ΟΥΠΠΪΠΟ ἴῃ δπῖτηο αὐδούαττα σθπθτῶ οὺ ἡπδθηϑη. βιηῦ. 
γογαχα ΘὨϊτηγθιὸ ἴῃ ΕΗ1οῖ5. αὐϊάθηη πα] οϑὺ ἀϊβραΐαθιο, απ πος 8Ὁ- 
βοϊγαηίασ; πθαὰθ ἴῃ 1υβ ἀθ Απίτη δῦ. [τὺ ΠΘ ὙθΟθηβ Ομ Θ μι αὐ] 6. 
5 ΠρΊΠΟΥατι πάϑεων αὰϑ ΡΙατα Θηυτηθυθηΐαν ατιϑπι ἴὸ Ὁ 21--28 οὖ 408 
ὦ 16 84. (γ. Βαρτϑ) ἴϑο]θ ἀϑασδτα τϑρϑυῖθβ. [)6 βίηρτι! β ὙΘΥῸ ΠΟΏΠΠ15 
αὐὐδού τι ποθ. αἰΐο Ἰοοο δοοαγαύιβ δούατη οβϑῦ, αὔδιὰ Ἡμπού. Β 2--Ἰι,, 
ὉΔῚ ἀπὸ ΟΥ̓ η6 ὑνδοίαπίυν ὀργὴ οὐ πράδνσις; φιλία οὖ μῖσος; φόβος οἱ 
ϑάρσος: αἰσχύνη οὐ ἀναισχυντία: χάριν, ἔχειν οὗ αυοὰ ορροβίδιαπι ϑϑὺ; 
ἔλεος, νεμεσᾶν, φϑόνος (πο πορ]θοὐϊβ τῷ ἐπιχαιρεκάκῳ δἴαιθ τῇ ἐδρνῇ 
ἐπ᾽ ἀξίαις εὐπραγίαις), ξῆλος ἀδηΐατο οαϊ οοπένγατιθμ οϑῦ τὸ καταφρο- 
νεῖν. Ἔρτορῖία αὐΐααθ απι88 10 ἀἰδραϊαμίαν; 568 ἀρρατϑὺ ἂθ δ] τῷ ἴῃ 
80 αἱ ψυχῆς ἐνέργειαν κατ᾽ ἀρετὴν ἀοδογίρύθιτιβ δῦ ποι ἱπϑρὺθ αἰΐϊα 
οὖ τηδ]αβ αυοάάδῃι ἀθβι ἀθγανὶ απ ἴῃ τη ρ βῦτο εὐὐϊ8 τῃϑίουϊοδθ. 

21. εἰ μὲν σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως 86. ὀργιξόμεϑα; αὐοα Θπῖπὶ ἃπέθ- 
οοϑαρηίία νουῦ βαρροαϊαπῦ »ἔχομεν πρὸς τὸ ὀργισϑῆναι" (Ὁ 26) ΘΟΘῚ- 
ἰατὶ προαυῖῦ; σφοδρῶς ἔχειν πρός τι Π1Π1] οϑὺ. Οδύθγυμη νοὸχ ἀνειμένως 
μῖο ποὴ οπηπὶ δι ἱρτταΐθ οατού. Νὰπι ἀπῦτῃ οοηβίθυ υἱτὰ Ἰτϑου πα 186 
Ποιηϊηῖθιιβ ἴΏθ586. θη πὖ 580 ἱπιρθϑύα δι υΙριαῦ ἔουθ΄ ποϊθηΐθβ (ϑυμῷ 
μάχεσϑαι χαλεπόν ν. 110ὅ ἃ 7), ἀνειμένως 1. 6. Βῖπ6 σοηθηύομθ γιγῖπ πη 
ὀργισϑῆναι ροβδαμῦ βᾶπ αἷοὶ 1, ααἱ βἰππηῦ ᾿ἰτῶτη, ἀπ ἔγθποβ του πη, 
'Βαρτῷ τηοαθτη ἹΠΟΥΘΒΟΘσΘ. Αὖὑ τηϑ]θβ, πὶ [8 ]1οΟΥ, ορροβιῦα 6586 1ηἴθυ 856 
Ῥαύατο δἀνουρία σφοδρῶς οὐ ἀνειμένως: αππιτη Θηΐπὶ πππο ῬΥΪματη α1- 
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κ᾿ Ψ 

ποδα98 εἰ δὲ μέσως, εὖὕ. ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τἄλλα. πάϑη μὲν ἢ 
3 3 ᾿ ΜΔϑ ρ 3 Ἀ »Ω9ϑ9 Γ , Γ 

οὖν οὐκ εἰσὶν οὔϑ᾽ αἵ ἀρεταὶ οὔϑ᾽ αἵ κακίαι, ὅτι οὐ λεγό- 
κ ν ΄ ἐδ κῚ ν ᾿ κ " 

ϑομεϑα κατὰ τὰ πάϑη σπουδαῖον ἡ φαῦλοι, χατὰ δὲ τὰς 

ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας λεγόμεϑα, καὶ ὅτι χατὰ μὲν τὰ 
, » 2 ͵ » , 3 ᾿ ᾽ Ε: 

πάϑη οὔτ᾽ ἐπαινούμεϑα οὔτε ψεγόμεϑα (οὐ γὰρ ἐπαινεῖται 
ς , 4. ἐπε} ΄ 3 ὡλ ᾿ ς ς » 
ὁ φοβούμενος οὐδὲ ὁ ὀργιζόμενος, οὐδὲ ψέγεται ὁ ἀπλῶς 
3 ΄ Ε 3 ς -» Χ Ἁ ΩΣ 3 ν ᾿ ᾿ 

106 α ὀργιξόμενος ἀλλ᾽ ὁ πῶς), κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς 

κακίας ἐπαινούμεϑα ἢ ψεγόμεϑα. ἔτι ὀργιξόμεϑα μὲν καὶ 
φοβούμεϑα ἀπροαιρέτως. αἵ δ᾽ ἀρεταὶ προαιρέσεις τινὲς ἢ 
οὐκ ἄνευ προαιρέσεως. πρὸς δὲ τούτοις κατὰ μὲν τὰ πάϑη 

80. κατὰ τὰ] ΚΡ κατὰ. 81. καὶ τὰς] 6 ΚΡ; ΒΕΚΚ. ο. οοὐῤ. ἢ τὰς. 
λεγόμεϑα) καὶ ΚΡ λεγόμεϑα σπουδαῖοι καὶ φαῦλοι. κατὰ μὲν] ΚΡ κατὰ. 

οαὔαν Ὀτονϊδοσ, ααοᾶ οἂρ. 3 πιο] θαύαι, τὸ εὖ ἴῃ μὶβ γοθυΒ 6558 τὸ μέ- 
σως, ἀδοορθεῦ οοτθ ρϑυβρίοιθ τηθάϊππι ᾿ἰδύπια ἀθβουῖθογθ, ἴῃ Ῥαῦύθσα αὐγϑιη- 
απ ορροβί θίοπθ ἔδοϊᾷ. Οο αἱ ερθοϊανουϊδ, ἴῃ ἴρ50 αἀὔυοατιθ ᾿ταβΟ Πα 
αἰΐοοῦα, αὶ γϑ ἀπ 5, Θ886 ἀϊοθὺ δϊασδπι δηϊτηὶ διάτασιν; ᾿δαπιθ Θ0Π- 
ἐγατίαμπι ἄνεσιν (τὸ ἀνειμένωρ) 6586. δριια 6085 αὐἱ ἠλίύϑιοι (196 Ε ὅ) γ6} 
ἀνδραποδώδεις (". ὃ 8) ΤΉΪητι5. Ἰταβθο 1 ̓αυδπη ῬῈΥ 510. 

1. ὃ πῶς (ὀργιξόμενος) ορροβίδιυιβ τῷ ἁπλῶς ὀργιζομένῳ. Ῥυϊᾶθῃηι 
στδιητηδίϊοὶ ἡ ὈΘηῦ ραυθου]αβ Ππι}π|8. σΘΠΘΥῚΒ Ἰηἀοἢηϊζαβ, 51 ῬΥῸ ταῦθ 
βϑηὐθηὐδθ οὰπὶ Υἱ αὐϑδη Θβϑθηῦ Ῥγοΐογθηδθ, Ρ6. ϑοοθηύαμῃ ἃ Ἰηὔου- 
τορσαῦῖν!β αἰβυϊηρτι!, τὖ πῇ οββοῦ ἱπέθυγοσθη β, πὴ ᾿ἱπάθῆμπιθο αἰ ἢντηδ 5 
(Πδϑυυαᾶπη ρον. Ρ. 194). ποᾶ ρῥυδθοθρύπῃ, δα πϑατι Ἰθσθηθατη παπᾶ 
586 ἱπδρύπμι, πᾶπῸ ΠΘΡΊΙΡῚ βο]οῦ. δου θιιπὺ ἰσιδαν αὺ πῶς (θ6ὰ ᾿ἱπἴθυ- 
τορϑηΐθβ 8568 ἱπᾶθῆπιζθ Ἰοαπθηδθ8) δῦ πως. Ἐπὶ αἰϊα ποῦ Αὐἱβέοίθιοὶ Ἰοοὶ, 
ααἰθὰβ ἱπάοβηϊίαθ ραν ϊοα]αθ ϑοοθηδα οἰγουτηῆθχο αἰβυϊμποίδθ Ἰθριηαι: 
πῶς 1144 ἃ 18. 1197 ἃ 12. 18. 1048 ἃ 1. 1220 ἃ 82 (οἵ. Ὁ 10). 1228 ἃ 12 

(εὖ Βοπῖΐς πως). 1208 ἃ 26. (110 ἃ 81); πῇ 1181 ἃ 6 ΒΕ. ταῖῃ. (δῦ 
τὴ ἃ. πῃ); τοῦ 1187 ἃ 80 οὖ τηΐῃ. 1104 ἃ 18 (αὖ τη ἃ]. του). ΟἿ. δᾶ 1109 ἃ 
98): οὐθῃΐγη 51 ἰΐῳ ἀθ δοοθηῦα απδθγαῦαν, οϑάθιῃ νἱἀθύαθν ταὐο ραγῦϊου- 
166 τοϊαὐύίναθ ὡς αὐδ ἱπαοῆηίίαθ πώς οβὺ: αὐἱάηϊ ἰρίίαν τὸ ἄτονον ὶ 
ἀἰδεϊπριιθπάτθτη 5ἰὉ 1ὔθιη βου θαπὺ ὦ ς 9 

8. ἢ οὔκ ἄνευ προαιρέσεως. Προ ἢ 6}15 οϑὺ αὐτὶ 1ΠΠ100 586 ᾿ἱρβῖιπι 
φουνρηῦ. Νϑαὰθ ϑῃϊπὶ ΘαΠ 115 απ8.6 ὅλα, αἰδβραύαθω, βαθὺ οοποϊπογοὺ τᾶῦ 
γισῦαβ ἶρβα, δ ἕξις οβύ, αἸοουθύιν προαέρεσις 6556. ΑἸ προαέρεσις οϑῦ 
καϑ' ἣν εὖ ἔχομεν πρὸς τὰ πάϑη οὐ οοηϑύαῦ ((Ἰοῦ Ὁ 2ὅ 54.) ᾶμποὸ 
ἀοβαϊδίομοιη θϑβὸ νἱγύαί8. ΑἸύθυτιθι γοῖο, οὐκ ἄνευ προαιρέσεως 6886 

νἰσθαύομι, δα ἃ Ἰορϑηΐθα γοϊθσαῦ αὐδθ ῬΗτάμσα 1106 ἃ 81 5. (ἃ. γν.) ἴῃ 
τηδάϊατη φτοϊωύα ϑαηΐ. 

48. κατὰ μὲν τὰ πάϑη κινεῖσθαι λεγόμεϑα: τηοὐβ ἴῃ δηΐτηο οὐΐαμι 
ταύ βαπὺ 8]1ώ: ἡ γὰρ φαντασία, καὶ ἡ δόξα κινήσεις εἶναι δοκοῦσιν 
οὔά ἃ 29; γ6] 408 Ὁ 8 ταῦτα δὲ πάντα (80. λυπεῖσϑαι χαίρειν, ϑαρρεῖν 

φοβεῖσϑαι, ὀργίξεσϑαι, αἰσϑάνεσϑαι, διανοεῖσθαι) κινήσεις εἶναι δο- 
κοῦσιν, ουἱϊ Βρηὐοιίίαο απορᾷ δα τὴν ἡδονὴν τοίογθαν δαἀνθυβαηθαν αα]- 
ἄθια ΝΙοοσιδοιθα (1178 ἃ 81 οὐ καλῶς δ᾽ ἐοίκασι λέγειν οὐδ᾽ εἶναι κί- 
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ὁ χλ δ λ ἐμμο μὁ κ 4, 

᾿-Υὐ ΡΩΝ ΕΝ ΟΡ ΨΨΊΝΝΣ οὐ χο 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 8Β 4. ὅ. 108 

Ἧ 
᾿" 4 κινεῖσθαι λεγόμεϑα, κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας τιοῦ « 

οὐ κινεῖσθαι ἀλλὰ διακεῖσθαί πως. διὰ ταῦτα δὲ οὐδὲ 

δυνάμεις εἰσίν. οὔτε γὰρ ἀγαϑοὶ λεγόμεϑα τῷ δύνασϑαι 

πάσχειν ἁπλῶς οὔτε κακοί, οὔτ᾽ ἐπαινούμεϑα οὔτε ψεγό- 
μεϑα. [καὶ] ἔτι δυνατοὶ μέν ἐσμεν φύσει. ἀγαϑοὶ δὲ ἢ 
κακοὶ οὐ γινόμεϑα φύσει" εἴπομεν δὲ περὶ τούτου πρότε- 10 
ρον. εἰ οὖν μήτε πάϑη εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ μήτε δυνάμεις, λεί- 

πέται ἕξεις αὐτὰς εἶναι. ὅ τι μὲν οὖν ἐστὶ τῷ γένει ἡ 
ἀρετή, εἴρηται. 

δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ 

9. [καὶ] ἔτι] ΚΡ ἔτι. 

νησιν)ὴ; 5608 ΠΟΟ πΘμ0 ἴῃ το ἃ ἀθ Απίμηφ ὑϑρυθμοηαθῦ απὶ βοϊδῦ Αὐὶ- 
βυούθιθμη οὐΐαιη. ἴῃ {ΠΠπδύτὶ Ἰοὺ 1869 Ὁ 88 ποπ ἀπθίζαββα τὴν ἡδονὴν 
ἀοἤμπῖνο κίνησίν τινα. 

ὕ 5. κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς ...... διακεῖσθαί πως: διαϑέσεις Ἰσὶθαν 
βαπὺ γιγύαϊοβ; αὐὑδ ποίϊο, Ῥγορθ 1Π1ώἢ δοοθάθηβ δἃ ἕξεως πούϊομπθμι (γ. 
1022 Ὁ 1 ---ϑὃ; Ὁ 10--12; οὗ ΤΥυθμαθ] θη θατρ δα 1]. 46 Απ. ρᾶρ. 866), ἴῃ 
ΕΦΉΪοἷβ. παβασδπη ΟἰγΟυ βου ρία δῦ; ΠΟΙΠΘῚ Ὑ61Ὸ βδθριὰβ (νοῦ τηοχ 
1101 Ὁ 80; 1108 24: Ὁ 11) 1δω οσοαντῦ, αὖ ἴῃ 6105 Ἰοσππι γθοῦθ ρούαθυιὑ 

ἡ ἕξις νοσδτΐ. 
10. εἴπομεν δὲ περὶ τούτου πρότερον: ἴῃ γυπῶν ρᾶγύθ οαρΙΌ15 ῬΥΪΤΗΪ 

Πθνὶ Β. 
ἂρ. ὅ. ιιοαϑδὲ οοηϑδίας, ἕξιν 6886 υἱγύειοηι, ἀοδι(θγ αὐτι}" εὐὐ αἰὐἰδοαηλνι8 

ιιαϊὲθ 516 ἕξις. Αο ργίηνννν χιυϊάοην, χιθιη Ουμγειδηνια γϑὲ υὐγένιδ ἦγ) 60. 
βρεοοίοίῦ., χμοῖ οἰοῖξ ἡ οὐ γὸ8 ἔρβα ϑόημο Πιαϑοαὶ εἰ ϑιυρην χιοοἰοινηχιο Ὁ 
ὁ8ὲ οριι8 ϑόηα ρογβοϊαξ, Ἰηιθιαγα υἱνύνιβ δα Ἠδοθ886 οδὲ ἕξις 51,, χιια χιυῖβ 

. δοηλιβ 6δὲ Ποιὸ οἐ γϑοίθ ορ6γ6 Πιοηυΐγυῖβ Ρ6ν [γι ξεν" --- 1100 ἃ 24. 7)εἴηάε 
μἱ ηιοϊζιι8. ἐγ οϊ ἰγαίενν, χιυίδιι8 ἔην γοθιιδ παθο ροϑβίξα δῖηέ, ατϊηνααυογέαδ ἴηι 
ἐϊδ' χιιαθ οοηέϊγνα δἰηὲ οἱ αἰυϊαϊὶ ροδϑίνιέ, αἰβοογγυὶ ἐγία: χιιοά πιαιι8 υοῖ 
γἴηυδενη, ᾽ς, χιιοά, ηυΐγνιβ το. ραγιην, ἀοηίψιο χερί αϑηιαῖο το ηιοά ταν. 
φιαο. 8ὲ ἐξα φηιοίἑαγιίδ τὐὐ ἤονν ἔρδαβ ἐαγυξννη, 768. ἐγιθ)" 86 ΘΟ ρονα8, 86εἰ 

-γογίην, πιοηβγαην αὐ ἨῸ8 γοΐογαβ 8οὶ, ηιαρῆα εὐ ραγῦα οἱ ἠιοαϊα ὑο068 
Ῥ͵Ὸ παΐινα θογμηη, ἔην χινίδιι8 γ68 ἐϊίαο οϑίβένξ, οηυγυΐηο αἰἶοο8 βοϊοηέζαο 
αγξίχιιο τὰ γγοροδβίψιην 6586, ὐ ἔην ΟΡΟΥΘ 80 ἐγίνην ἐἰογιην ἄνιοῸ Ῥγοσιϊ 
βῖηέ, Παΐ χερί ηιοαζι τοὶ ἀοημαῖο 5ϊἐ --- 1106 Ὁ 7. «Αἐχιιὶ παθο. οα(ιηνέ 
ἔην υὐγέμέοην (16 χα αρίηυνδ. οἰϊυΐοαηι. Πα οηΐην χινυῖη, ἐοία 8ροοίοὶ αὐ αὐ - 
[δοένιδ αγηνὶ οὐ αὐ ἀσοηπαννη ἐηέου θῶ υογϑαΐξι", χινίδιι8 οὐ γυηνζιην δἰ ρα- 
γαην ἐγίθιυὶ ροΐοδέ, αὐ γοοίο ἀἰοβηίαίι" ἐδ 6586 παίξω χῆο χιοα ηιεειθη, 
οὖ εἰ} 8. ὁδὲ ργοροϑίξιην ᾿ιαϑοαηνιβ --- [106 Ὁ 38. Οὐηβοηίαθοα ρῥγαρίογοα 
ἐδέα ϑιυυυΐ οἱ ον Ρ]υϊ ο5ορ]ογινην βοη ον χινὶ «οὐ γυϊξυνην, 6886. πυοϊιυγι χιιού 
δογάνην δις, τηνι χιροαβ ἠλαϊυν, οὐ ουύηὶ υμσαΐα ορίγυϊογα χα ογγαγὶ 
ἦγ) ΟὨλη.68 ραγο8 ὑρι οι ἐσινυί, γαοέινην ἐρίου ἐαην ηνυίξα τὐγυυθν ἐαγιζινηιν 6886 
π-- 1100 Ὁ 88. 

14, δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν ὅτι ἕξις: 510 Θη1πὶ 181] «συ 
46. νἱνύαία 5βοίγθηνβ Πἶβὶ τί ἐστι τῷ γένει (ἃ 12). Αὐ φῬοιιηοάοβίθ ἴξα 
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’ ᾿ ͵ 53 [χ » 2 ΄ ἘΠῚ: 9, 4 3 ΄ 
1106 41ὅ ποία τις. θήτξον ουν οτι πασὰα αθὲετη: ου ὧν γ) αθέτης. Βὅ 

᾽ ’ 3 Π 3 ᾿Ψ Ἁ " 3 -»Ἢ 3 3 ’ αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδί- 
κ » » 

δωσιν, οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τὲ ὀφϑαλμὸν σπου- 
δαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ" τῇ γὰρ τοῦ ὀφϑαλμοῦ 

ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τὲ 
20 σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαϑὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπι- 

βάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων 
Ὁ “ ὶ ς - 3 ΄ ᾽ Ἁ » Ἣ δι Φ' 

οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἕξις ἀφ 
[᾿ ΄ εξ 4 -" 

ἧς ἀγαϑὸς ἄνθρωπος γίνεται χαὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔρ- 
γον ἀποδώσει. πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται, ἤδη μὲν εἰρήκαμεν, ἔτι 

τ ἽἍ μ ΄ οὅ δὲ καὶ ὡδ᾽ ἔσται φανερόν, ἐὰν ϑεωρήσωμεν ποία τις ἐστὶν 

16. ποία] ΚΡ ποταπή. ἢ] ΚΡ εἴη. 22. ἕξις] ΚΡ ἡ ἕξις. 82. ϑεωρή- 
σωμεν] ΚΡ ϑεωρήσαιμεν. : 

Ἰοαπιθαν ἀθ 115. αὐαδ οἂρ. 4 δια] νγίμητβ: ἴῃ ἀθηηοηϑύγαθοηθ. ΘΠ1ΠῚ αὐιδθ 
ΠΠ1Ὸ ἴῃ οὰσπῃ ἤπομι ᾿πϑυϊσαθαύαν τὖ νιγύβ ποβοθγυθῦαν ἕξις τὰς 6556. δὐϊαμι 
δ]ϊὼ οὖ ρα νϑτδ 6880 ΘΟΤΩΡΘΥΪτατΒ; ποη ἰδηύτπι ἰϑίθτα θῶπὶ Πα Ιθατη. 
Θ886. ῬΘΥ ατιθια πρὸς τὰ πάϑη εὖ ἢ κακῶς ἔχομεν, 80 οὐϊατη θατῃ ἴῃ 
αὰο τὸ εὖ Τ]υᾷ ἴπθῖῦ; τὴο 7άτὰ οοπδίαῦ αὐἰὰᾷ εἰν εὖ, Ιάθια θηΐπι απο 
τὸ μέσως ἔχειν, πθ60 δὲ ἡϊυὰ ἄνευ προαιρέσεως (ν. 1106 Ὁ 26. 38. 80; 
1100 ἃ 8). Μριμουϊῷ πᾶθὸ βαπῦ ἔθηθηᾷδ, π6 ῬΘΥΡθιϑιη ἡρήβοθτθῖδ 46 θὰ 
τρῶν ροῦν τα 006 απ, Ρουρὶὺ Ρ ΠΟδορμα. 

ἕξις ἀφ᾽ ἧς ἀγαϑὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἕαυ- 
τοῦ ἐρλᾶ ἀποδώσει. Α Ρτγδθιιίββο Ῥγοροβιθίοπθ πιϑήοτο (δητέον οὖν 
ὅτι πᾶσα ἀρετὴ κ. τ. Δ. γ9 16), αὐϑη ν8 17--21 ἱπαποίϊοπθ αὐδάδηη 
Βττηανῖῦ, δὰ πᾶπο ρθυνθηὶῦ ΘΟΠΟΙτιβίοπθια, Βθοῦθ ϑαίθγῃ 1ὐδ οθηϑθιΐ, 7 
Α ὁ οὐ 1106 Ὁ 80 ταὔπτῃ νἱάθθαίατ; ΒΤ ῬΥΪΟΥΘ Ἰοοο, αὖ τὸ ἔργον Ὀθπ0 
μαρθτοῦ ϑανγοοαύε, θϑὺ δᾶ τὴν ψυχῆς ἐνέργειαν υἱεθαιο “μοίο (κατ᾽ ἀρε- 
τὴν 1098 ἃ 1 5.), Ῥοβίῥουϊοσθ Ὀγουϊίου κατὰ δὲ τὰς ἀρετάς, ἱπαυϊύ,.... λ8- 

γόμεϑα 80. σπουδαῖοι. ΘΙΠ2111 οὐ Ἰοπρίογθ ἀἰδραίαθ!οη ατιθθηϑπι εἷς τοῖο 
ἰηΐοι τὸ ἔργον οὗ τὴν ἀρετὴν Ῥ]αίο δχρ]ουϊ θρ. Α ρᾶρ. 868. ἔχ 
Αὐϊβύοίο!θ οἵ. 246 ἢ 18 5ᾳ. οὖ 890 ἃ 11 (τὰ δυνάμενα ποιεῖν τὸ αὐτῶν 
ἔργον ἀληϑῶς ἐστὶν ἕκαστα). Βροβίαῦ ἰρίθαγ, 51 αὐϊάθη Πδο νυἱῶ 1ἴη- 
οθἄθπαθτῃ 50, αὖ ἀθβουϊθαύαν αὐἴπδμι δῦ ἀγαϑὸς ἄνθρωπος 8θὰ αποᾶ- 
πᾶ ἀνθρώπου ἔργον. 

24. πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται, ἤδη μὲν εἰρήκαμεν. Τοῦτο Ἰηΐο]]Πρ68 τὸ 
γίνεσϑαι ἀγαϑὸν ἄνϑρωπον καὶ τὸ εὖ ἀποδοῦναι τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἃ 28. 
υὰ ἄθ τὸ ͵ᾶπι ἀϊούμπτη οοὺ Β 2, ργδϑβουξίπι 1104 ἃ 2ὅ---ῶ9; οἵ 110 
Ῥ 9ὅ--. 28. Ιάθπι Ρθὺ βθαπθηξία οὐΐδιη τηϑρῚβ 11 πϑύγανὶ (ἔτει δὲ καὶ ὧδ᾽ 
ἔσται φανερόν ὦ 20) ποῦ ΠΘΡΌΡΙΒ, 81 ἀϊβραϊεανίοη! ἰδ ποία τις ἡ τῆς 
ἀφετῆς φύσις ΒΌΡΘΒΒ6. ΘΟποθᾶδ8 Υ6] )1οἷδβ βθηθθη δι ἀγαϑὸς ἄνϑρω- 
πος ὃ περὶ πάϑη καὶ πράξεις εὖ ἔχων ν6] ἔργον ἀνθρώπου τὸ εὖ ἔχειν 
περὶ πάϑη καὶ πράξεις. ϑ'π οοσοιγουῦ ἰὔθυσαη ἀυθιύαθο (γ. δᾶ 1098 
ὃ 8) δὲ Ορὰβ πυχμηδηαμι ὑούαπι ἴῃ ΠΟῸ ἸΠῸ δῦ ροβίίππι, πὰ ΠαπΟ 58]- 
ἔθη ποη οορὶ βϑηὐθηὐίδπι ἱπ Ῥγουηθα οϑῦ. αὶ θηΐπὶ τηθαϊᾶ ἴῃ ἀθπιοι- 
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85 ἡ φύσις αὐτῆς. ἐν παντὶ δὴ συϑοχοῦ καὶ ϑιαίρενῷ ἔστι τιοῦαὉ6 

λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ ἴσον, καὶ ταῦτα νον, γρρεὶ 

ἢ «κατ᾿ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς" τὸ δ᾽ ἴσον μέσον ἐκμετο οες σΘ τα 
τι ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. λέγω δὲ τοῦ μὲν πφάγμα- ἐν γώ: πὰ Κ ὩΣ 

τος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ᾽ ἑκατέρου. τῶν ἄκρων, ὅπερ 30 Στ ον 
ἐστὶν ἕν καὶ ταὐτὸ πᾶσι, πρὸς" ἡμᾶς ὃὲ ὃ μήτε πλεονά- δ" 

ξει μήτε ἐλλείπει. τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν, 

βὐγαξίοπθ πθοθϑβαυίαθη ραξαθαῦ ἱπθυ)ίοοτο λέγω δὲ τὴν ἠϑικήν (ἀρετήν) 
Ὁ 16, φΡτοΐθοῖο πο πΘρ ὔαστιΒ οταῦ 6886 Θὐϊατ Δ᾽τατα νἰσυτπιθθι; αὐ]α 6 
ὃ 1 γύρα 11 Ῥυϑοπηβὶρ ὅτι πᾶσα ἀρετὴ κ. τ. Δ., ποῃ γψοϊθυαῦ β8ηθ 
οἱ Βομιπῖβ υἱγύαθ απδθ ποὰ οϑὺ ἠϑιεκὴ Βαδτα ϑρακίο Βασηδηϊ Ῥᾶγύθμι 

δ) ααΐοαχο, 
26. ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ. [ποῖριὺ τω Αὐϊδύοὐθ!θ5. ῥτο- γωρξά ζιᾷ 

τηΐββατη (δὴ) δχρ!οοὐϊομθηι 6 παίαγα υἱγἐπἐϊβ οὐμῖοαθ. ΕΠ δῦ Βῖο ἴρ88 

Ἰοοῦβ (-- Ὁ 28) ξαπααπηθηύατα ἐούϊα5 ἀοούγίπαθ ΠΡτῖβ Τ' ΖΦ ΕἾ ΘΧ 1 Ι1δδᾶθ. 

Ουδρτορίου ααἱ αὖ ἀγοϊξου νϑυὶ οὐ ἴα]βὶ δὰ μπᾶθο ϑοοθᾶθυθ υϑ]1ῦ, πὸπ Ρο- 

ἐπϑυῖδ ποῖ ἱπηρ] 1 αν} Ἰοπρίογθ οὖ 18 0111 ἱπαυϊβιυοπο; δὰ πρξδερσθεῖε οἵ- 

βοίπτη ρϑποῶ βυΐϊποϊθηῦ. Αο Ρυπηστῃ φυϊάθιι. ἀρρατγοῦ, ΔΥρταμηΘη ὕδ 1 Πἷ5 
νίτα ἰπ 60 οοπάϊξαμι 6586 αὖ τὰ πάϑη καὶ αἵ πράξεις ΘΘΠΟΥΙ τῶν συν- 

εχῶν καὶ διαιρετῶν διἀπουθαπίαν; κινήσεις Θηΐτι βαπὺ (Υ. δα 1100 ἃ 4), 

αὖ Ἐπ άθτηαϑ ἢ. 1. Βαῦπα β8πθ Θοπτα, Ῥυαθοθρύου!β βϑηὐθηξῖδ πηι ΘΧΡΥΘΒΒΙΒ 

νου 5 ἡ μὲν γὰρ κίνησις συνεχές, ἡ δὲ πρᾶξις κίνησις 1220 Ὁ 206. Φυδηι 

δα τσὶ ποὺ ππὰπὶ τηοπθαῦ, πὰπὶ τουθγῶ 810 ἡ ἡδονὴ, ααἀδ ΤΠΟΧ 

(1106 Ῥ 19) ἴῃ Βῖβ. οὔπα αἰ ΟΟ]θ8 θοιπρομῖδαν οὐ ἰπ απ τὸ ἧττον καὶ 

μᾶλλον Ἰοόῦτη ΒαΡθτθ οοπδύαξ, συνεχές τι καὶ διαιρετόν ; ἀπ ΒΟΙΔΠΊ8, 

1πύθϑυ πού ΘΆ1η- ΠΟῚ ᾿δαπηϊοῖοδο ΝΙΘΟΙΙΔΟΙΘᾶ. 
91. καὶ ταῦτα ἢ κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς. Θυδο Πῖο 

ἀἰβοουπαηαν, νἱθ αἀὰὸ τηοᾶο οὐ αὐᾶτῃ βίηῦ ἀΐνουβο. Εθῃΐτη Ἐπ σαπατιθ 

ἄπο βαπὺ απογατη δἰξθυτιμι τηδἦτιβ δῦ, ΑἸ θυθτη τηΐπτβ, οϑὺ οοῦΐθ κατ 
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἰηΐοι τιὐτατηατιθ τὐδάετηοὶ απ ; που γοῦο ἴω ἰδηθατη 
γοοοτὶ ροὐοβὺ, τοῦ ρῥυΐαβ τὰ ἄκρα εἰπῦ. Οὕδῖο δα τιρᾶϊατη μοῸ, ἀπομῖα πη 
ἐοΐατη ροπᾶθὺ 40 θχύγθυηϊβ 118, π]}10 τιοᾶο βρθοίαῦ πϑύπγα, Ῥομὶ ν6] 
τη8}}1. ὅδ: πρὸς ἡμᾶς πυτηδηύαν θαάθιη, δοσαγαξθ Ἰοα αϑπδὶ ποι αὐϑο αν 

- αυτά 510 τηδ7ι8, αυϊα γηΐητι8, 564 αὐἱὰ ΠΙΤΉΠΠ, αυἱὰ Ῥδγυτη. Ηδθο ΥΘΤῸ 
᾿ ΒΟΙΓΣῚ πραπθπηῦ, ὨΪΒ1 (ΘΟ 80 ὁτᾶϊπθ αἴααθ δηξθ) ρυΐαβ οοσπουθιῖβ ἃ ὃ μήτε 
Ἢ πλεονάξει μήτε ἐλλείπει (ἃ 81): ααοᾷ αὐίπαπι ἱπνοπίδἑαν, ἃ πα]]ἃ ἀρὕστη 

οδὺ δἃ τὸ αύδτα ἃ παίαυγᾶ Π]Οσ πὶ πρὸς οὖς τοΐοτέαγ. ΝΘαπθ᾽ νϑυτιμὴ 
Σ ΠΟΙΊΘΠ Θἦα5 οϑῦ τὸ μέσον, 568 τὸ σύμμετρον αυοα ΙΘροθαπιιβ 1104 ἃ 18. 
Ἶ ἘΠῚ οουὐϊββίτηθτα αὐΐάθιη, τὰ σύμμετρα ῬΙθυαση 0 βαἄθηη 6586 μέσα 
Ἵ πίον 8118 αὐδοάδιη, πὸ ἰδιηθῃ ἰᾷθο Ποὺ (81 ᾿ρβὰβ πούϊομθβ Θ0η8188) 
: ὩΘΟΘΒΒΔΤΙαση Θβῦ. Οορτίανϊ Θηΐτη Ρούοϑὺ παύασατη θογασῃ δὰ 008 ΤῈΒ 
: γοίθυαηζαυ (γοὶαὖῦ 51 Ὧ6 αἰνῖηο πατηηθ Ἀρδύτιτ) ἐαίθτα 6886, αὖ σύμμετρα 

Ἷ 6] ἀϊοθπηᾶδβ, 5Βἰηῦ, αὐδθ ΒΌΠ]τα δαἀτατὑὐτιηῦ ὑπερβολήν. 
82. τοῦτο (τὸ πρὸς ἡμᾶς μέσον) δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. 

δ 

ὌωὩ ἮΝ ΨΙν' 

᾿ 

ατανὶβ μᾶθο βϑηξθηίία οὐ νϑῦὰ δῦ, 8ῖ πὸ8 δὰ απὸβ τὸ μέσον γ8] τὸ 
σύμμετρον γοΐογξαν τουθγο Ηϊβ ἴῃ τοδαε αϊνϑυβθὶ Θ556 ΘΘΏΒΘΠΑῚ ΒΕΠΊΠΒ. 
Θυῦμη οηΐπὶ βἰπὺ απἱ πΌ]Π]Δ πὶ οοτᾶτη ἸΘσΊθα5 αἰνθυβιθαίθμη 5᾽ Πρ. ]ΟΥ Τα 
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ποραϑϑοῖον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἕξ μέσα Β 
λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ 

86 ὑπερέχεται, τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριϑμητικὴν 
ἀναλογίαν. τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον" οὐ γὰρ 

ποῦν δ τῷ δέχα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλεί- 

πτῆς ἕξ μνᾶς προστάξει" ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ 

ιτῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον: Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ 
ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ 

πάλης. οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν καὶ 
τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ξητεῖ καὶ τοῦϑ᾽ αἱἵρεῖ- 

ται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 
εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ : 

1. δύο] ομι. ΚΡ ᾿σ., 

ϑποβοθηΐθβ ἀπδ] ΘϑΠἀθυηατιθ. ΠΟΙΤΉϑΤη ΟἸΠΗΪΌπ5 ἱπηροπδηῦ, Αὐϊβύοίο!οϑ 
ῬΘΟΌΠΙΥΙ Β᾽ προ ]Οσ τὰ γ 6] πδύατδθ γ61 ἱπρθπῖο ἀαὺ ἐφπύατη, αὖ 81115. Δ] ]ᾶτη 
τη ηΒαγπ ὉΠ θΘμάδμι, 8115. 1 οὐ Ποῖα Θχβθαῦθηᾶδ, 6586 ἀϊοαῦ. ἘΡῸ 
αὖ ργϑθοθρῦα οὐμίοω γθοῦθ μαθαηὺ, Ῥγοβοϊβοοπᾶθπ πη πο βοϊπτη 80 δπ- 
τηδηῶ πϑὐαιτῶ ὈΘπ6 οορηϊθᾶ, 5θα δ Ὸ πιᾶο1]6 θούατῃ απ θυιδοῦχῃ Ἰῶμπι ἀρίδαν. 
Θυθβ. βϑηύθη 8 δὶ δβϑθηίθπάθμπι δἰῦ, οατδπᾶάτμη βῶπθ ουϊῦ Π6 ΟἸΩΠΪΠπΟ 
ἤπθβ ἰπῦθυ ρῬυοῦα ᾿πίθγααθ ᾿πηργτο θῶ ΠᾺ}] 5ἰηῦ, πὰ ἕοτίθ απ ᾿π 0115 
58.6 7016. αὐδ8ὶ ἔγθύαβ μέσον ἀἰοαῦ πρὸς ἑαυτὸν αποᾶ οἸηπῖπο ποη ἸἸοθύ. 

80. μέσον κατὰ τὴν ἀριϑμητικὴν ἀναλογίαν. Οπδτη πἴο οὈϊδοι αὖ- 
ἐϊηρὶῦ ΔΠΔΙΟρΊατη ΥἸ τη θἐϊοαση, ἀθ θὰ Ῥίαγαω ἀϊοοπᾶδ, ουτιὺ δᾶ 1ἰὉγ. Εἰ. 
Ὁὺ νϑῦὸ δῖο παύσω ο᾽ὰβ δι Ὑθχὴ βοΐδιη θχαθαπδπᾶδηι [οεὺ (κατ΄ αὐτὸ. 
τὸ πρᾶγμα), ἴΐα, ἴῃ 7αδυϊ 1 ἀποαπθ ἰὉϊ Ἰοσαπι παροὺ πὶ π1} ᾿πἰογθϑὺ ααϊ- 
δ Υ6] απδ]65 5ἰηὺ ΠΟΙΏΪΠ685 τὶ Βα }1οἰθπαϊ. οὗ 1181 Ὁ 88 5αᾳ. τὸ ἐν τοῖς 
συναλλάγμασι δώιαιον .. . ἴσον ον κατὰ τὴν ἀφιϑμητικήν (ἀναλογίαν). 
οὐϑὲν γὰρ διαφέρει εἰ ἐπιεικὴς φαῦλον ἀπεστέρησεν ἢ φαῦλος ἐπιεικῆ. 

1, εἴ τῷ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον. ῬτοΟΌΔΌΙ6. τὶ 
νἱἀοῦαν ΡΥῸ Πουὰπὶ γ υθοΥτ πὶ ὕθποσθ, ἰω Ἰοοαέμτη 6586 Αὐϊβυούθ θη ατΐδ᾽ 

εὔππο ὡρια ΠΟΙΏ]Π65. δ ΐτιΠ] ΤΟΥ ῬΟΥΪΐΟΘ. οομδύδγθυ, 115. ἀπὶ ΤΟΣ οοΥ- 
ἽΡῬΟΥΒ. ΘΧΘΟΪΘΥΘ. Ὑϑ]]θηὺ Ἰὰπη ἃ Ῥυΐπιο 1110 ΘΟΡΙατα Δ] πηθηθουτση ὈΪΠδΒ 
᾿χηΐπδθ Θχοθαθηξζθιη Δαμἰ Ὀθπἄδηη Θ886, δοϊβ νθῖὸ Ὑἱγῖθτι5. οὐ Θσθυο 15 
Ῥοι ρυδατιβ ΠΠ|ῶτὰ ἀποαὰθ δαρθηᾶδηι 6586, 568 1ΐω τπὐὖ οὐϊδιη γνῶ} 1 Ἰβϑῖπηο 
ῬΙὰΒ. ἀθῃ18. ΤΩΪΠ15 --- ἹΠΟΥΘΑῚΡ1Π18. ξᾶμ6. ΠΙ0]65 --- παπαῦδτη οοπατποθιθῦ. 
Ταθθ] Πρσοθ ρα εἴ τῷ ΤΟῚ 6886 1Π Θϑπὶ βθηθηίίδμι αἸούππμα, αὖ ππη0 
51 Πρ] γ6 αποάθδπι Θχουηρίτη οοριύθθιν αποα ἔουίθ πα] ]άτη βιμΠὑπα!]- 
πθ6 πὰ παρθαῦ οὐ 8115 ααδ6 ἴὔθιη Ῥοββὶπῦ οορὶθατνι; πιὸ ρυϑθηι ὑπ ΠΟ 
τηθΙ τ 1ἃ αὐοα αὔΐαιιθ νούπτα νἱαθύμν οὖ τῳ 81 οὐ “δου οὐ “οα1]}1- 
Ῥεὺ᾽ νϑὶ “ρὶουυπιαιθ΄. -- Ουοα σύμμετρον (πρὸς ἄνϑρωπον) οϑὺ (ν. τὰ 
1106 ὦ 317), ἰηΐθυ ἄπο ἰβύω οὖ ἄθοθπι 1πὐουτηθάϊαιμη οϑῦ; βθα πρὸς ἡμᾶς 
ἱ. 6. Ῥύο αϊγθυβιθαθθ Πουηϊητιμη σύμμετρον (νυν. δα 1106. 82) τηο40 ἐγὼ 
μη 0 ΠΟΥΘΙΉ. 

8. εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ. Ῥτοίθούτιθ ἃ 118- 
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Βυ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅϑεν εἰώ- τοῦ ν9 
ϑασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ᾽ ἀφελεῖν τὸ 

ἔστιν οὔτε προσϑεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλ- 
λείψεως φϑειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σωξούσης)., 

οἵ δ᾽ ἀγαϑοὶ ορίνον, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες, 

ἐργάξονται, ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ 

ἀμείνων ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἂν τα, στο- 18 

χαστική. λέγω δὲ τὴν ἠϑικήν᾽ αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάϑη 

᾿ 

18. οἵ δ᾽] ΚΡ εἰ δ᾽ οἵ, ΜΡΟΡ εἰ δὴ οἵ -- παπᾶ τηδ]6. 

ἄθιὴ ΘΧΘΙΊΡ]Ϊθ, αὐἰθιβ ἔθσθ Ἰᾶῖὰ 1104 ἃ 14 54. ἴῃ Θδθμι γ6 τιϑι18 δυδῦ, 
Ἰπέθυρομῖῦ Αὐϊβύοῦθ!θβ ρυϊαβαθδια δα νἱγίαὔθηλ ρουρὶῦ ππγθύβαμι ΘΠ 85 
ἐπιστημῶν. Ουδ ἴῃ ποίϊοπθ πὸπ μϑουθη τη; ν᾽ θηλτ5 Θμΐηὶ 688 ὑδηύῃτη 
αἸοὶ αὐαἴθὰβ τὸ πρὸς ἡμᾶς μέσον ρῬτοροβιίθαμι (Ὁ 7) οβϑὺ πϑατθ ᾿ἰπύθυθββθ 
αὐχτιηι οἵ ἔχοντες γοοθπύαν ἐπιστήμονες (Ὁ 5) 8δῃ τεχνῖται ἀγαϑοί (Ὁ 18). 
Βοϊθηύία, ἰσιξαν απ Ῥυορυῖθ ἀϊοϊδαν νϑ]αῦ μαϑηματική ῬτοΥΒὰΒ ϑδὺ 886- 
Ῥοπθπάδ; 8 Θἂ5 Θηΐτη βρθοίαϊαν 5015 ἀπ Πουϊππτη υἱύϑιη 1πδύγ αὖ 
γ6] πὰ] ἰμβθυυϊαπί. 

18. ὡς λέγομεν ν. Ὁ ὅ; υὐῇ Βᾶθο γῸχ τη ρῚ5 6᾽ὰ5 ϑϑὺ απὶ 586 δα γ61}} 
τουοοδῦ, αὐπτ νυ Ππτῃ ϑϑβϑὲ, 6 ογϑύϊοηΐβ οομπδύγτιοίϊο, ᾿ποορύδ 118 γ5. 8 
εἰ δὴ, ἰη ονοορξα τη Θ χη ὈΣῚΒ ἰα ον ροϑί εἶν ΟὈΙ δγαγθῦαν. 

14. ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστίν. Τὰ 
μἷβ απο ἀριμομβίγαμαϊ νἱβ ἴδω ἐαδηξατη ἱποβῦ, δὶ ἀϊοαῦαν απδθάδηη βοῖθπ- 
ὑϊὰ γ6] δὺβ δὐϊιη ἴῃ γθοῦύθ ἃρθηᾶο Ῥουορὶ. Δά βϑηὐθηδίατη οἵ. 689 Ὁ 19 
μᾶλλον τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ καλὸν ἐν τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις ἢ ἐν τοῖς 
τῆς τέχνης; νἱγθπξα αὔθ Δ ΌΒΟΙ νὰν ἀὰοὸ οὐΐατη παύσω ἔἕθυῦ. Απ ορρο- 
βιουῖϊῦ Δ] 1ατιῖ8. 8. νου 18. ἰδ], γοϊαῦ 1104 ἃ 1. 0 πᾶς ὁ περὶ τῶν πρα- 
κτῶν (θΥρῸ οὐΐδιη ὁ περὶ ἀρετῆς) τύπῳ καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὀφείλει λέ- 
γεσϑαι.. .. ἔτι μᾶλλον ὁ περὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα λόγος οὐκ ἔχει τἀκριβές Ὁ 
αἀπδρτορύθυ οὐημΐβ 46 οὐμίοῖὶβ ἀοούτιπα παπᾶ δῦ ἰπύθι τὰς ἀκριβεῖς καὶ 
αὐτάρκεις τῶν ἐπιστημῶν (ν. 1112 Ὁ 1). Αὐ Βαυᾶ δἀδοπαμι, νἱγξαθθιηῃ 
ἀϊοὶ ἀκριβῆ, βοϊθμξίατη γϑῦὸ γυ8ὶ τὸν περὶ αὐτῆς λόγον Ῥτορίον πηδύθυϊαθ 
παξατατῃ (1094 Ὁ 12 5.) οὐκ ἀκριβῆ. 

10. λέγω δὲ τὴν ἠϑικήν: αὐδῈ Θπίτη ρῥυαθίθυ μΒᾶπο οβὺ δἦιβ αἰϊῶ 
οϑὺ ταῦϊο. Εὐπΐοω νυ νυἱσῦπβ πὶ 115 ΤῸ Ὀτι5. οοσαραία οϑῦ, ααδ8 οὖ 1ρ886 
αὖ συνεχεῖς καὶ διαιρεταὶ (ὦ 36) πΒαθθηῦ Ῥοπαμι βαθπτῃ ἴῃ πηθαϊοονιζαΐθ 
αὐϑάδτα; ἰὰ αποὰ ἀθίποθρβ ἴῃ αἰἴδουθυβ (Ὁ 18---28) οὖ 1π δούϊοηιθτιβ 
(Ὁ 238. 234) 1τἴω 6586 οβύθπαϊξαν. Θαοα ϑηΐπὶ Ῥυϊταππη 1104 Ὁ 13 ῬΕῚ Οσθᾶ- 
βΒίοπθιη δι  νίπητιβ νἰγθαἐθβ γϑυβασὶ ἴῃ ἀπαθαβ τορθὰβ περὶ πάϑη καὶ πρά- 
ξεις, ἢ. 1. ὁομβνπηαθαν αὖ ΔΌΜΙπο Ῥαββίτη ῬγῸ ταΐο βὑθὺ (γοὶυῦ 1106 " 34; 
1107 ἃ 4 85.; 1108 Ὁ 18; 1109 ἃ 28: 10. Ὁ 80; οἵ, 1160ὅ ἃ 19 5.; δ 1172 

ᾧ 84). ΑτρΠποεῦαΣ λεῖῥαι γ6]1 ἱπιπνααίαν αποᾶ Πποαβατθ ἴπ Πδο ᾿ἰρϑὰ 
αἰβραθαξίοπθ σοτα ρου πητιβ; Πϑ τ αππιπὶ οαρ. 4 ποίϊο νἱνθας 8 Δα παμ ὈΓᾶγ6- 
ὑπν, ΟἸμπΐβ ἕξις (6 οὔπὰ δῶ γἱγξι8) δα 50 105 αἰδοῦπβ γϑἔθσοθαῦαν. Δα 
αὑο5 οαν Δα) οἰ θδθ νἱἀθοηξαν αἵ πράξεις, παυδαθπᾶτῃ ἴῃ ΕἸ Π1ΟΙ5 σιῦθ οχ- 
Ῥοπίζασ, Νϑο πθόθϑβθ ογϑὺ, 81] πρᾶξις 5βιτηρ]]οΐου ἀϊοαῦπν ἃ ἀῇθουθιβ 
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προνιτ καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις Β 
καὶ τὸ μέσον. οἷον καὶ φοβηϑῆναι καὶ ϑαῤῥῆσαι καὶ ἐπι- 
ϑυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι χαὶ ὅλως ἡσθῆναι 

90 καὶ λυπηϑῆναι ἔστι καὶ μδῖλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα 

οὐκ εὖ τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὺς καὶ οὗ 

ἕνεχα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τὲ καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς 
ἀρετῆς. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ 
καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ἡ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάϑη καὶ 

56 πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ἡ 
ἔλλειψις ψέγεται, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορϑοῦ- 

ται ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐστὶν 
ἡ ἀρετή, στοχαστική γὲ οὖσα τοῦ μέσου. ἔτι τὸ μὲν ἅμαρ- 

21. οἷς] ΚΡ οἷς δεῖ. οὗ ἕνεκα] ΚΡ οὕνεκα. 29, ἐστὶ] ΚΡ ἐστὶν ἐπὶ. 
28. στοχαστική γε] ΚΡ στοχαστικὴ. 

ὑπ] ῬΥΌΠΟΙΒΟΙ ὑπ ΟΥηἾΒ ῬΟμάογθ. Αὖ 5ἱ αὐδοδύϊο ἰδϑύδ 5616] ρῬτΌρο- 
βιύα ϑϑβοῦ, ἀρραγιίββοῦ ἐουβιΐαμ, αποάδάδπι ἀροπαϊ σοπιβ δα πΌ]Π]ὰ τῶν 
παϑῶν, ἀτδθ αὐἰάθηι ἃ ἴρ5ο Αὐἱβύοὐθὶ  ἃρποβοιπῦαγ, ρου που. Οἵ. δὰ 
1102 Ὁ 21. Ηοο ροπυβ ααἱ οοπβίἀογοῦ, ΠϑυθὈἱῦ αποπϑῖη βθηθα ἡ ἀρετὴ 
Ῥοῤαουιῦ Ὀτονῖθου αἰοὶ μεσότης περὶ τὰς πράξεις πθὸ οοπίθηιβ ουὶὺ 
ππῷ 1]ὼ νοῦ Ὁ 28 ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ 
ξλλειψις καὶ τὸ μέσον. : ' 

21. 32. τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ... καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον. Νοίαπᾶξ 
βΒαπὺ Βᾶθο νϑῦθα, απ ποῖ Ῥοίογαῦ τηδῆογθ ρϑυβριοαϊαῦθ ᾿ρβῶμι πού πθτη 
Θουῖι ἃ δεῖ ἃ Ὁ ομπηὶ ρασίθ τἀπὸ 1110 μέσῳ ᾿ἱποϊ δῶμ δῦ ἀθβουϊὕδπι 6856. 
Ποϊοπάσμῃ Φαύθιη, απο ποη ρ]φουϊ Αὐἱβύοῦθ! ᾿ἰϑύατη βοηὐθη δι ἴῃ 51η- 
Θσαϊαβ αὐδδαῦθθ Ραγύθβ θχρ]οασο δ θηΐπὶ ρθυθιμ 510 ἀποτηοαο νο]ϊῦ 
μέσον 6886 τὸ ὡς δεῖ 856. μέσως πρὸς ἡμᾶς, αὖ ποη ἰύοτη ἴπ οθύθυ!β ομ- 
πὰ δαηῦ οοτΐα. Δπ βυϊβοογοὺ τὸ πρὸς ἡμᾶς μέσον αἀτᾶ]6 βαρτῶ ἀδβουῖ- 
Ρὕπμη δδῦ, αὖ ἱπέθυσοσδηί ἐπὶ τέσι δεῖ νθ] πρὸς τένας δρίθ τϑβροη- 
ἀογθῦαν ὃ 9 1 Θμΐπ ΠῸῚ ἃ ποβύγῷ ᾿ρβοσαμη παύατῶ βο]ὼ Ῥοπαθῦ αὐ] υιβηδτη 
ἴῃ ΤΘΌτΙ5. γ 6] αὐ θαβηδηη ΠΟΙ ΠΙρι5 ᾿ϊοοαῦ ᾿γῶβοὶ, 504 ὩΟῚ ΤΠ ΐητι8. ἃ ΓΘΙΤΙΤΩ 
ἀροπάδγτιῃ πϑὐτιγῶ. οὐ 8Ὸ δῷ οοπαϊδίομθ ααῶ ΠΟμΪΠ65 1ηὐοΥ 56 ἀρθηΐθβδ 
ΘΟΠ͵]ΌΠΟΌ βαηῦ. ΗδθῸ ὙΘΙῸ ΟἸηπῖδ, 5118 ραγθηῦ ἸΘΡΊυι5, αὐιᾶϑ ΠΙΒῚ ὈΥΪτι5 
ΘΟΡ̓ΠΟΥΘΙΤΊΤΙΒ Π1] Ρτοδοίθυπιβ 1ΠΠἢ τηϑαϊοουι θα 5 οοιητηθηαὐομθ. Ναο 
Ῥτγοΐθοῦο βῳῃοὐύ αὔθ Ἰθσασῃ ἹΠ]ΆΥττη ΒΡΘΥΠΘΥΘ ἴῃ ΔΏΪΤη0 οτγαὺ ΑὐἹδύουο]!, 
ααΐ, 851 αὐᾶπᾶο δᾷ τὸ οὗ ἕνεκα δεῖ απο ᾿ηὔον οὐηπῖα 11ὰ γβ 21. 22 
Βιπη πη ατη οϑὺ ρουυθηύαμῃ {πθυ]ῦ, ἴρ858 π6 561161 αὐϊάθτῃ βουρδιῦ τοῦ μέ- 
σου ἕνεκα, 560α τηϑ]οὈδῦ οατῃ οθίθυϊβ διὰ τὸ καλόν ἀΐοθσθ. --- δϑα ἴῃ Β185 
ΘΟΙΊΠΠΟΥΘΤῚ ποὸὴ ἀθοθῦ ᾿ηὐουρυθίθχη. 

2ὅ. ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ἡ ἔλλειψις ψέγεται, ὁ δὲ 
μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορϑοῦται. Ὑ᾽ά6 6] ρδη ίδγη Βουτη τ 8. πού Π68 
οογτοιαῦαβ οὗ ορροβίίαβ (ἁμαρτάνεσϑαι, ψέγεσθαι -- ἐπαινεῖσϑαι, κα- 
-τορϑοῦσϑαι) ἀἰβροπθαΐϊβ. 

28, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. Ῥανθϊου]ᾶ γε εἰ )θονᾶ Θχοιιβαθαῦ 
απδϑὶ δυδοῖα Ἰοασθμαϊ αὐ πογῶ γὸχ μεσότης ἡ ἀρετή᾽ τηοάο ῥτοΌρο- 

’ 

--- 

! 



Ων 

ΝΙΟΌΜΑΟΘΗ. 118. Β ὅ. 6. 109 

Βυτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἷἵ τιοῦ 89 
Πυϑαγόρειοι εἴκαζον. τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν τοῦ πεπερασμένου). τὸ 80 
δὲ κατορϑοῦν μοναχῶς" διὸ καὶ τὸ μὲν ῥάδιον τὸ δὲ χα- 
λεπόν, ῥάδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σχοποῦ, χαλεπὸν 
δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν. καὶ διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ 
ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δὲ ἀρετῆς ἡ μεσότης" 

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς. παντοδαπῶς δὲ κακοί. 8ὅ 

ὃ ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι; 
35 -» Ν ς -»" ς , ΄ Α ς ς ΄ 

οὐσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένη λόγῷ καὶ ὡς ἂν ὁ φρόνι- Ἰτοῖ α 

80. Πυϑαγόρειοι)] ΚΡ πυϑαγόριοι. 
1. ὡρισμένη] βου, ὡρισμένῃ. 

ζω δῦ; πθαῦθ δηΐηι ὈΙΌΥΒαΒ οογΐαπι, υἱσύπξθμι 1460, αποᾶ εὐ τοῦ μέσου 
γῈ] στοχαστικὴ τοῦ μέσου, ᾿ΘΟΘΒΒΑΤΙΟ ᾿ρβδμη 6886 μεσότητα. 

28--ϑδϑόο. [ἢ ἨΪ8 81] αὐϊάθιῃ 60 υϑίθυτιηδθυ α0 βρϑοίαγθ νἹἀθηΐαν (καὶ 
διὰ ταῦτ᾽ οὖν... τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἡ μεσότης Ὁ 88 5.) ποη τηδρτδ, Ἰηθϑὺ 
ἀθιπομβίγδηαιϊ! γἱὶβ, αὐοηπίδιη Ὀ]αΥ 1 ααϊθυβ Βοπᾶ μ]δοπου ἡ μεσότης 
8510 ὕατθ υἱσύαϊ ροδθσυτιαῦ τὸ κατορϑοὺῦν (Ὁ 831) ἐγτίθποτο. Ῥϑυβίτηϊα 
αὔθ 580 ἤπθϑιῃ μπ]ὰ5 αἀϊβραξαθομβ οαρ. 9 Ἰορτιηδαν, ΙΟ6Ὸ 586 τηϑρ1]5 
ἰάοπθο. --- Οδέθυτιπη σϑυύβὰβ ρϑηϊαιιθίοσ (Ὁ 86) ἃ Βοιρκῖο ἱπίοι. τὰ 
αἰδέσποτα Δ Ὀ]οραίτν (ροδὺ. ᾿γχυ. ρδᾶρ. 1046). 

ΟδρΡ. 6. Πεορογία ἐσίξν ριον φεαάαηε οὐγένἐϊβ ἀοβρίξίονιο αρρατεΐ, 
τὰ φιάφθην 6785 παΐξγας ηἠιαρζηιθ ῬγΟρΡΥὴΣ 6586 “εὐ ηιϑαϊο 581ὲ ἴθ Ἰηέοῦ 
ἄπο υἱέΐα 65 αὐὐόγϑοὸ ορροϑβίέα; 8 (δ ἰαμαὶβ σγαάι χιαργαΐμν, πον Ἠϊ6- 
αμην αἰϊψιιο οαγμάδην 6886, 86 ΟἩν ιν ϑιμ))Ἡυυ)γη, --- 1107 8. 8. {γι 
ργαοίοεγοεα αὐἀὐάἀογηάνηι, Ἠ6 χιυῖβ αὐ θη8. ἔην αἰ δοίέθιι8 οὐ ἐγ ἀσοηπάο τηραϊο- 
ογϊεαΐοηι Ἰαματὶ ἐμ. ποφμοηις αὐεοίι, δ ἔμ οηυυὶ ἀσεραὲ σοηολ 6 Ῥγοηβοιο 
ἡ αην φιαογαί. (υίην οηῖηι ἐμέο ἤαθς μέ χα ἔρβο ποηϑῖηθ ἐαηιιαηι 
ἐμγρία ποϊοηέν" (ὑεῖ ἐπυϊάϊα τοὶ α(οέογζιην), ἐγ, 1υἷ8 χιυΐάϊοην, ηιθα τιν 
φιοα Ἰαμᾶο 51} αἰσηιίην γρϊἑινηι ὁ8ὲ; δοάθηι ογῖην 7076 ἔην 60 χιοί γηυζεηι 
οϑὲ φιιαούογοβ ἠιοαϊοονα αὐ ἔθ 60 χιοα 68ὲ ηιεαζιηιν οαέγοια αὖ μἰγάσιιο 
»αγίε ορροϑβίξα --- 101 ἃ 21. 

80. ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ κ. τ. Δ. Ῥίοπα Βᾶ6ο νἱγύπεϊβ (οὐ ῖοαθ νυ. 
Ῥ 16) ἀδβουϊρύϊο, ααϑιη ποίου ρῥαγθϊουϊᾶ ἄρα άπ 58 0158 ργοθδΐαπι 6886 
ἱπαϊοαῦ, ῬΥΟΘΌΤΓΟΥΘ οθηβοπδ δῦ ἀβαὰθ δᾷ νϑῦρῶ τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέ- 
'σὸν καὶ εὑρίσκειν καὶ αἵρεῖσϑαι (1107 ἃ ὅ 5.). ΝΘΟΘΒΒΑΙΙΟ ἴῃ 15. ααϊ 
αὐδοϑιγουῦ ἀπᾶθ βίπιστ!α, οοηβύθηθ, Ῥυϊτησχση ὩΟΪΘσϑηάτιβ δῦ δα ἄπο οἃ- 
Ρἱδα, ῥτοχίπιθ απίθοθαθηξία, ααΐϊθι5 τέ ἐστιν ἡ ἀρετή (1100 Ὁ 19) απδαδίϊο 
δγαῦ φῬγοροβιία. Οὐ βθυγαπάστη ἰσιίαν, ἴθ π8ὸ ἀοἤητοπθ πϑρ]θοΐα 6556 
ααδθ 1100 ἃ 1δ---294 46 νἱτέαϊα δὰ ορὰβ μυπιδητπι) βρθοίδηξο ἀϊβρυίαία 
βιηῦ; τϑοθρέβ 6886 αἀτιᾶθ ἴᾶτα δηΐθ Δ ΌΒΟΙαΐο οαρῖδο 4 οὖ ροβίθυιουθ Ραχίθ 
ὀρ θῖς ὅ οἴἴεοοία 6888 σἱἀθρδπίαν: ὅτι ἕξις ἡ ἀρετή (τοῦ ὃ 12. 14); ὅτι 
μεσότης, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου, περὶ πάϑη καὶ πράξεις (106 

Ὁ 217. 10 54.); διά]θοθυῖβ, δὐϊατη {Ππῶὼ οαρ. ὅ 5βα 5 ἀθυηοπβύγαθαμη 6586, τὸ 
μέσον ΠΟΘ 6886 πρὸς ἡμᾶς (1107 ἃ 1 οὖ 1100 Ὁ 7). ϑ'64 νἱάθηγιβ ἃ]ϊα,. 
απδθ πΟη ΡΥ 8᾽ηὖ τηοιηϑηδὶ πππο β441: προαιϊρετικὴ ἕξις... ὡρισμένη 

“τὸ 
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ΠΟΤ ὦ ϑἷμος ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καϑ᾽ ὑπερ- Βο 

βολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλεί- 
πειν τὰς δ᾽ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάϑεσι καὶ 

σἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εἐὐρίσκειν καὶ 
αἱρεῖσϑαι. διὸ κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν καὶ τὸν ἀῦγον τὸν τὸ τί 
ἦν εἶναι λέγοντα ἐδ σεῖς ἐστὶν ἡ ἀρετή, κατὰ δὲ τὸ ἄρι- 
στον χαὶ τὸ εὖ ἀκρύτης. “οὐ πᾶσα δ᾽ ἐπιδέχεται πρᾶξις κα 
οὐδὲ πᾶν πάϑος τὴν μεσότητα᾽ ἔνια γὰρ εὐθὺς ὠνόμασται 

10 συνειλημμένα μετὰ τῆς φαυλότητος, οἷον ἐπιχαιρεκακία 
ἀναισχυντία φϑόνος, καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων μοιχεία κλοπὴ 
ἀνδροφονία' πάντα γὰρ ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα ψέγεται 
τῷ αὐτὰ φαῦλα εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ αἵ ὑπερβολαὶ αὐτῶν 
οὐδ᾽ αἵ ἐλλείψεις. οὐκ ἔστιν οὖν οὐδέποτε περὶ αὐτὰ κα- 
τορϑοῦν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἁμαρτάνειν' οὐδ᾽ ἔστι τὸ εὖ ἢ μὴ εὖ 
περὶ τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ ἣν δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὡς μοιχεύειν, 
ἀλλ᾽ ἁπλῶς τὸ ποιεῖν ὁτιοῦν τούτων ἁμαρτάνειν ἐστίν. 
ὅμοιον οὖν τὸ ἀξιοῦν καὶ περὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ δειλαίνειν 

--- σι 

2. δύο] ΚΡ δυεῖν. ὅ. ἐν ταῖς) ΚΡ ταῖς. τὸ μέσον] ΚΡ μέσον. 6. τὸν 
τὸ τι] ΚΡ; Βεκκ. ο. οοὐ." τὸν τί 12. ψέγεται] οχ ἀπὸ (υὖ νἱᾶ.) Μ᾽; 
οοἰξ. λέγεται. 18. αὐτὰ] οτι. ΚΡ. 14. αὐτὰ] ΚΡ αὐτὰς. 10. ἣν 
δεῖ] ΚΡΜΡΝΡ ἣν δεῖ. 

λόγῳ καὶ ὡς ἂν ὁ φρόνιμος δρίσειεν νο] ἕξις ἐν μεσότητι οὖσα. 
ὡρισμένῃ λόγῳ (αι Θηΐτη βου θθπᾶπμ δου): απονιπη «ποᾶ αἰ ἔτητιτη δϑὺ 
ῬΙαηθ πούθπι ἴῃ Πα αϊδβριυξαύομα οϑῦ Ἰοαπθηαϊ σθησπβ, το] τὰ ν6] ἴῃ 
σα ΡΙ θα5 Ῥγαθοθά θη τι. γ6 1] ῬΥΐα8. Ἰῶπὶ Θ]Ϊα πὸ τηοᾶο οοιηπηθ πάδίδ; τὸ 
προιρεῖσϑαι ΘΠ γ6] τὴν προαΐρεσιν δἀγοοαθεαῦ 1100 ἃ 81 οὖ 1106 «8; 
τὸ κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον π 5πΐποοτο αὐἰάθηη νἱἀθραξαν 1108 "Ὁ 81 8, 
ΕΝ μος Ῥυορυῖτιπι Αὐἱϑύο θ᾽ 5. ταῦ ἀθβουῖθθηβ αὐἰ4 ργοσυθάϊθηδθ ΒΘΥΙΏΟΠΘ 
Ῥγοΐθοθυῦ τποᾶο ρϑγοαπῦθ οὺ πιοάθϑύϊαβ Ἰοαπαῦμν (ν. δὰ 1106 ἃ 14), πιοᾶο 
αυνιριαῦ απδθοσπαθθ δια ἀθὰη) ΘΟΠΟΠΙῚ ροβϑαηῦ πὸ ποιοῦ ᾿πίουάαχη 
πη τὐΐθγθ αποα ποπάτιπι βαύϊ5 οοπβίαῦ. ΟἿ, δᾶ 1140 Ὁ 81: 

8. καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν κ. τ. Δ. ϑαρρίθίαν πούϊο 78 πὶ βαϑὶβ 
Δ αγη Ὀγαΐο, (καὶ ἔτι). Ἰ)αύνο δπΐηὶ 1πῆπητ ν1 οἰγοιταβου  Ὀἰδαν απὸ γα π8 
γ6] αἀαἰρθιβ ἴῃ ὙΘΌῈ5 510 νἱγύιβ 1ὰ ἡ πιο τηοᾶο οχρ]ϊοαύτπι οϑὺ: “ἔστιν ἡ 
ἀρετὴ ..... μεσότης τῷ᾽ (100 Ὁ 86; 1101 ἃ 3). Ο'ο ἴῃ βαρρ]θιμθηΐο 
ΒΤ οϑὺ αὖ τοίθυαθαν υἱνύπθ οὖ υἱθϊα 1111 ορροβίζω δὰ τὰ πάϑη καὶ 
τὰς πράξεις: 14 αποᾶ 6 ἀἰϊδραναύϊοη οαρὶθ5. ὅ ποπᾶσμι ππὸ οὐαὺ ἐὑγδη- 
βουιρύπιη. Ὑ16065 δαΐοπι δια ἰάθη Ποὺ βρϑούαυ βϑηξθη δι αὐδηι 1η46 ἃ 
γ5. 8 ΡῈ. ούαμη ποὺ οἀραῦ ργοβθοιύτνιιιβ οδὺ ΡΒ] ΟβορμαΒ (οὐ πᾶσα δὲ ... 
πρᾶξις οὐδὲ πᾶν πάϑος). 

18. ὅμοιον οὖν τὸ ἀξιοῦν καὶ περὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ δειλαίνειν καὶ 
ἀκολασταίνειν εἶναι μεσύτητα κ. τ. Δ. Παγι ἴῃ [15 (γ8 8---290) ἀ1ΠῈ- 
ουϊδαῦ5 σθητβ; ΟἸΔΘΥΠ.Β. ΘΗ Οὐ ββηθη. ΠΟΟ, τ] 810 ὑδηᾶθπι τοὶ 
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Γὰ “ ΕΣ 

Βα καὶ ἀκολασταίνειν εἶναι μεσότητα καὶ ὑπερβολὴν καὶ ἔλ- τιοῖαιρ 

λειψιν" ἔσται γὰρ οὕτω γε ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως με- 30 
σότης καὶ ὑπερβολῆς ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις ἐλλείψεως. 

ὥσπερ δὲ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας οὐκ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ 
ἔλλειψις διὰ τὸ τὸ μέσον εἶναί πως ἄκρον, οὕτως οὐδὲ 
ἐχείνων μεσότης οὐδὲ ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις, ἀλλ᾽ ὡς ἂν 
πράττηται ἁμαρτάνεται" ὅλως γὰρ οὔὔϑ᾽ ὑπερβολῆς καὶ 5ῦ 
ἐλλείψεως μεσότης ἔστιν, οὐδὲ μεσότητος ὑπερβολὴ καὶ 
ἔλλειψις. 

30. οὕτω γε] ΚΡ οὕτω. 91. ἐλλείψεως] ΚΡ ἐλλείψεως ταῦτα. 
3ὅ. ἁμαρτάνεται] ΚΡ ἁμαρτάνηται. 20. οὔτε] 6Χχ ππὸ (αὖ νἱα.) Κη; 
οἰ. οὐδὲ. : 

ΟὈβοαγιύαβ απ ὑοῦ νου Αὐἱϑύουθ! θβ σϑιηουθυθ γοϊπθυῖῦ, ν6 1] ἴῃ γϑυ]8 
ΒΡ δ ἀβουιρυῖϊβ αὐὰ αἰῆδναῦ τὸ ἀδικεῖν καὶ δειλαίνειν καὶ ἀκολασταίνειν 
Ὁ 1115 ἀπ ἀπθιξαίοποιι τηουοραπῦ (ἔνια νβ 9), αὖ ἴπ 15. ἴδοι! ρϑὺ- 
ΒΡΙΟδτηαβ. δυτόσθιι απὶ 1ΠΠ16 ταΐηπβ ραύθαῦ. [πὲθ]}Πσ85 θηΐμι γοῦθα ὅμοιον 
οὖν τὸ ἀξιοῦν ἀϊοογθο, ,(,ἀθαπθ ἰσιθαν ΠΠῸπ ἀὐβυγάμθηη οβϑοῦ 80 8ὶ αὐΐβ᾽ 
Ραϊανοεῖθ. Οὕδ ἴῃ τὸ ἴΐα Ἰπαϊοο: οοπβίαθαῦ ρυίτητιπὶ βουϊρίουὶ πθο᾿ 
ὑπερβολῆς το ἐλλεέψεως οορίδατὶ ῬΟββ8 μεσότητα. Αἰαᾳαὶ ἀδικία, δειλία, 
ἀκολασία πῖον ποὐίββίτηο οτηπϊαπὶ νἱδία, δὲ ργοΐδοϊο ἁδαὺ ἐλλείψεις ααΐ 

ὑπερβολαί. Οοπέτα ἴπ 1115, αἀπδ δῸ ἰπι 10 γβ 9---12 δοιμτηθιπ γα δ μξαΣ 
πάϑη εὖ πράξεις, ρταγνι αὔθ αὐἱάθιη (τὴν φαυλότητα ν8 10) ΔΡΡΑΓΘΙΘ 
Ῥαξαθαῦ, πο ἐδηθπ ἀθαὰθ οογθιμι νου], δὲ ᾿ἰϑέα, αἀπθοαπθ ῥγανιίαβ δὶς 
ὑπερβολὴ οὐ ἔλλειψις. Ἐῤοηΐπ δα ἃ οὔθ 65. αὐΐάθηη γ6] 110 Ῥγοροβιίαβ 
(μοιχείαν κλοπὴν ἀνδροφονίαν γν8 11) γ6] 5]1η1188 ΠῸΠ 8110 Ἰο60 ΠΙΔΡῚΒ 
Βοῦαπι Πτοσατα ἀοοίτιπε ἀοοθβδὶῦ αἀσδτὴ τ] τὰ ἀκούσια συναλλάγματα 
ααὖ λαϑραῖα ἀπὖ βίαια Θπππηθγαηξαν (1181 ἃ 6-- 9), δα αἀπδ6 τὸ διορϑω- 
τικὸν δίκαιον τοίουθαν; βοΐμητιβ ϑυιΐθη ἰρϑαπιὶ Αὐϊβυοίθιθυη. ἴῃ 1πβὑϊ1ἃ 
ἐγδοίπαδ 10. Ἐ  οὐηπῖπο ὀπτη ἃ]18πΔ ῬΥΟΡΟΒαἾββ6 μεσότητα ὕππι ΤΗΪΉΤΙΒ 
11 ἀραϊββο. Αὐξοουῦβ υϑῦὸ ἀπογθτη γ8 10. 11 τηϑηΐο δῦ 1ηὔθυ οϑὔθυοβ 
Ἰηϊουϊουἷβ ααδϑὶ βαπῦ ΟΥ̓ η8, αὖ ῬϑΆ]1]Ο δἰ οὐβουσαβ αὐ]4 ὧδ βἰῃρα] 8 
ΘΘηβοπάατη 50; ἡ αἰδὼς Θπΐπι, ααδ Ῥγᾶνδαθ ἀναισχυντίᾳ (γ5 11) ορροβίία 
δϑὺ, οἂρ. 4 οὐ ξαθαίιν βᾶπ, οὐ ἡ νέμεσις, ουἱϊ ἰηΐοι ἐπιχαιρεκακίαν 
αἴαπ φϑόνον (νγ8 10. 11) τηράϊπ8 Ἰοοὰβ δϑὸ (γ. 1108 ἃ, 86 5.), Ἰσποίδ 
ἔδυ πουαίπῖθαβ, ταὖ βα 5 υἱἰβῦτῃ δῦ βθηι61 ἰβύα ἴῃ οδἰα! ορῸ οἂρ. 7 60ῃ1- 
τη ΠΟΥ 556 : ΠΘαῸΘ Θμΐτη Π10γ. Ζ΄ τϑουγγαηῦ. Υ. δὰ 1100 Ὁ 38; οχ Βπιάθμιο 
1238 Ὁ 238 ὃ ἐκάλουν οὗ ἀρχαῖοι νέμεσιν, ν6} οἰΐδιῃ 1221 ἃ 8 φϑόνος 
ἀνώνυμον νέμεσις. 

28. διὰ τὸ τὸ μέσον εἶναί πως ἄκρον: Ἰάτη ἰσὶθαγ ὍῬθπ6 ἔμοῦπηι 
απο γβ 7 τποηϊδατη οδῦ κατὰ δὲ τὸ ἄριστον καὶ τὸ εὖ (ἡ ἀρετὴ) 
ἀκρύότης. τ 

95. οὔϑ᾽ ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως μεσότης ἐστίν: πια ὑπερβολὴ, 
μα ἔλλειψις ἐπέγα 8:08 ἤη68. παϑεοὲ πιραϊοογέαΐοηι; αλθ θαΐτη δα 1185 
Ῥουθποῦ μεσότης οχίτα Θα5 οϑὺ. Οοπῆβυβ βθηξθηξίαυτιη ρουβριουϊξαῦα, 
γοῦθα, 1118, απᾶ8 Ῥ6Ὶ 56 ιυιθίστι βαηὺ, ἰῷ ΘΧΒΙ ραν Αὐϊβίοίθιθβ. ΑἸτέου 
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1107. 38 δεῖ δὲ τοῦτο μὴ μόνον καϑόλου λέγεσϑαι, ἀλλὰ τ 

καὶ τοῖς καϑ᾿ ἕκαστα ἐφαρμόττειν ἐν γὰρ τοῖς περὶ τὰς 
80 πράξεις λόγοις οἵ μὲν καϑόλου κενώτεροί εἰσιν, οἵ δ᾽ ἐπὶ 

28. τοῦτο μὴ] Κ᾽ μὴ τὸ αὐτὸ. 80, κενώτεροι] 6Χ ἀπὸ (εὖ νἱᾶ.) ΟΡ: 
οοὐξ. κοιψότεροι. 

Θηΐπ σοηθίϊνίβ, αἰ ἰὔθυ Ῥαγύϊουμἃ καὶ 1η 6] 16 οὐδ, πο τη γϑύατα οϑβοὺ 
πᾶσα μεσότης ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. 

Οδρ. 1. φμας ααὔνιο (οαΡῃ. 4--0) (6 μαϊινἃ υὐγένἐϊθ ἐν οὐγυϊυθγ ιν 
αἰϊδριέαΐα βιηΐ, βάφηι Πα ϑονινέ, δὲ αὐ βἰγμσιίαβ φιιαβηιο υὐγέμίοβ ἐγαηδίαΐα 
ἦρι οηυγῖδιι8 ὑεῦα 6886 υἵϑα {μεγηὲ. --- ϑα ] απρσιθαν Ἰρίξαν οὐμιοατιπι νἱγ- 
δαΐαμι διαγραφή, ἴα ἱπδυϊθαϊα αὖ ἴῃ ἀπδαθδαθθ ῥυΐτηο Ἰοοο τὸ περὶ ὃ 
ἀθβουϊθαξαν, ἀρθὶπᾶθ οβίοπδαθαν ὑὐρ]οχ ἀθίαπθ ἀἰβοθυπὶ νοὶ ἀρϑπάϊ γϑ] 
ΒΟΙΑΪ ἢ ΘΘΠΙΒ, ἰαπδυ] γΘΙῸ αὐοα ᾿ἰηΐοὺ θὰ τηράϊαχτη 50. Ουδ ἴῃ 18 
οατα ΔαΒΙθοὕαν, Ρυορυθαϊθηῦθ Βθυτηοη6. θὐϊδη τηϑῆον 118 ααδπι ἰπϊξῖο, πΘ 
Ομ ηδ 51 αὐΐάοτη βαπὺ πθβοϊδηναν ααΐθιβ οὐ αἵ ἕξεις βοὰ διαϑέσεις δ οἵ 
ἔχοντες αἰδυϊηρτιαπῦαγ. [Ιὐδασθ Ῥυπησμη βορίθηιυ υἱχύαξθβθ ὑθοθηβθηξα" 

(ἀνδρεία σωφροσύνη ἐλευϑεριότης μεγαλοπρέπεια μεγαλοψυχία φιλοτιμία 
πραότης), ἀοίπᾶθ ὑγθ8. αὰδ 1ἃ οομηηπηθ μαθοηῦ τὖ δ οοπϑαθύπαϊθ μι 
Βοιλΐπτι πὶ ἱπέθυ 56 βροοίοπέ (ἀλήϑεια εὐτραπελία φιλία); ααἰθα5 δάβίδαν 
αἰδὼς αὐδ8 Ῥτορτῖθ Ἰοαπθηνὶ υἱσῦαβ ποθὴ οϑὺ γοοαπᾶδ 1107 ἃ 38 -- 1108 
ἃ 9--ἃ 80--ἀ 8ὅ. Οπδθ οὔημῖδ 81 Θοιηρδγαγθυΐβ τα οἰ μἰοασιπι νἱσίι- 
ἰὰπ ἀθβουιρύϊομθ, απ8}15. 110. Τ' 9 --- “1 16 οχρ]οαῦατ, πούθ 16 πὶ ΠΟῚ 
ὑφηόιιπι ἴῃ ὙΘΌτι5, Β6ἃ οὐϊωμι ἰπ ΠΟΤΆΪΏΙΌιι8, ἰὴ. οὐΐαηὶ ἴῃ οΥἶη6 ΘΟμΒθι- 
5 Ππ| ΟὈΒΘΥΥΘΌΙ5Β. Ῥτορυϊαπι μοῸ ΝΙΟΘΟΙΙΘΟΒΘΟΥτΤη ; πῶ ὀφηύατῃ ἃθοϑῦ αὖ 
51πΏ1}18. αὐπαθάδτῃ αἰ] σοηύϊα ἴῃ Ἐπ 118 ἃρηοβοθηᾶδ, βἰῦ, αὖ μαπα ἐθηιθυθ 
ἀυθιξαγθ Ῥοββὶβ δὴ αὐ 1110 πᾶποὸ (Β 8) Ἰορίθαν ὑπογραφὴ 56 οαἰᾶ- 
Ἰορτιβ ποιῃΐηθμη 1220 Ὁ 88 --- 1221 ἃ 12 ΔῸ οδάθιη τηᾶπι 5ἰὺ ργοΐθοία 
οαἱϊ οοίθγω γ6] πὶ θοᾶθπι οαρὶθθ βαθ]ιποία (1221 ἃ 18--Ὁ 8) ν6] Πἶῦτο Τ' 
ῬΙΘαΐαβ οχροβιία ἀθθθηΐανυ. ϑοᾶ ἂθ μὶβ Ἰξθιη ἰηθθημάθυθ Δ]Π]Θηπη ἃ 
ποβύγῶ αἰβρεαίαθίοηθ, μ60 81 (18 ἴῃ Εὐπθυη118 4]1ὃ αἀπδθ τηΐγα, ν᾽ ἀθαμπξαν 
τηθηᾶοβο ὑγιᾶ ῖθα, 8118, ΔΡ 1080 βουϊρύοσθ πθρ] ρθη απ ἐγαοίαθα, 6588. Ραδού, 
δαυϊάθην πὰπὸ ΟὈΙοα δι. 

{0 νϑῦοὸ δᾶ Νιοοιηδοῖθα γϑάθϑηημβ, ροβὺ θῶβ ααδ)8 ΘΟΙΠΠΘΙΟΥΔΥ ΠΔΤ5 
ἀποάθοίτηδ αἰ μεσότης ἀοοραϊξ, ἡ νέμεσις 1108 ἃ 8ῦ--Ὁ 6; ἀδοηπΐαπθ 
7αδυϊθίαθ αἀαδθ ϑϑὺ αὐδϑὶ ΘοΟμβιμητηδῦϊο οὐμίοδθ νἱνυα 8 τηθηξίομθ ἔαούα δᾶ 
βθαπθηδι ρουριίαγ. 

28. δεῖ δὲ τοῦτο μὴ μόνον καϑόλου λέγεσϑαι. ἘΠποοὺ πἶπο αποαπθ 
᾿ρϑὶ βουϊρίουὶ αἰβραύαθομθηι οᾶρΡ. 4-- ὃ ππδτη νἱάθυὶ; πᾶτὰ τοῦτο πῈ}1]0 
τηοᾶο δ βοηθηξβ ρῬγοχίπηθ ριδϑοθάθηξοθ (ἃ 8.-- 317) ὑὙϑίθιυὶ ροὐθϑβί. 
ϑρϑοίδηβ δαΐθτη δα αἀδβηϊξϊοπθια νἱσύα 8 απϑιὴ οἷἴροϊθ, π6 ὉΠΙνθυβδτη 
αὐἰάθηῃ αὐϑίθτη ἰηϊδο οαρ. ὁ Θχρ]οαϊ ππὰὸ ἐταηϑίοσθραῦ. Θαοα θηΐτῃ 
ἴῃ 5 Πρ ]18 ̓ααϊρυβατιθ γὶγυαθιθιι5 ἀθυποηβίγα ιγβ εϑῦ, 14 ἐαφηύαμῃ οβῦ. ... 
ὅτι ἡ ἀρετὴ μεσότης περὶ πάϑη καὶ πράξεις, μεσότης δὲ δύο κακιῶν 
τῆς μὲν καϑ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν (8 2 5... Υ. δὰ 1100 Ὁ 80. 

ῶ9. ἐν τοὶς περὶ τὰς πράξεις λόγοις οἵ μὲν καϑόλου κενώτεροι. 
[98 1260 ὃ 2ῦ καϑόλου γὰρ οἵ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτούς, ὅτι τὸ εὖ 
ἔχειν τὴν ψυχὴν ἀρετὴ ἣ τὸ ὀρϑοπραγεῖν ἤ τι τῶν τοιούτων᾽ πολὺ 
'γὰρ ἄμεινον λέγουσιν οἵ ἐξαριϑμοῦντες τὰς ἀρετάς, ὥσπερ Γοργίας, 
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μιμέρους ἀληϑινώτεροι" περὶ γὰρ τὰ καϑ᾿ ἕκαστα αἷ πράξεις, τιοῖα 8: 
ο΄ δέον δ᾽ ἐπὶ τούτων συμφωνεῖν. ληπτέον οὖν ταῦτα ἐκ τῆς 

διαγραφῆς. περὶ μὲν οὖν φόβους καὶ ϑάῤῥη ἀνδρεία μεσό- 

της τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων ὁ μὲν τῇ ἀφοβία ἀνώνυμος τιοτν 

(πολλὰ δ᾽ ἐστὲν ἀνώνυμα), ὁ δ᾽ ἐν τῷ ϑαῤῥεῖν ὑπερβάλ- 

82. ληπτέον οὖν] ΚΡ ληπτέον. 

[πὸν» οὕτως δριξομένων. ϑ6α «δἀοϑοὺ ἀπῆου]ίαβ: ἀυσπι Θηΐτη ΤΟΥΤῚ γου]- 
ἰὰ8 80 ἃ ρεῖΐθ τῶν καϑ' ἕκαστα (ἐν οἷς καὶ περὶ ἃ ἡ πρᾶξις 1110 
Ἴ 88; οὗ τβ 81), ἀοούτίπδ αὑϑ, τὸ5 ὑγδοίωπαδθ βυηῦ 60 τηδρῚ8 ἱπηρθάϊξατ 
᾿ἀααπίο ῬΙΌΡΙτιΒ θοοθαιῦ δ ΒΙηστ]α, απδθατθ; ΠΒΠῚ ἔτι μᾶλλον ὃ περὶ 
'τῶν καϑ' ἕκαστα λόγος οὐκ ἔχει τἀκριβές" οὔτε γὰρ ὑπὸ τέχνην οὔϑ᾽ 
ὑπὸ παραγγελίαν οὐδεμίαν πίπτει 1104 ἃ. 6 (ἃ. ν.). Οδἔοτιτη ΒΟ πῦπο 
; φυϊάθτι τηΐητι5 γουθηάθσμι; ααδ ΘΠ) ΠοΟ οδρὶθ Ῥτοροηπηΐαν καϑ'᾽ 
ἕκαστα, τϑούϊαβ ἔξθυθ νϑ 80 γοοδϑηξαν ἐπὶ μέρους: Ὁ τῃΐγθῦβο ᾿ΒΘΒΘΓΘ 
γα 8 ἀοβοομάϊδαν δὰ τὰ εἴδη, πίθου τὰ καϑόλου οὐ ἴρβῶ τὰ καϑ᾽ 
ἕκαστα ταθάϊθτα ᾿θηθηῦϊα, Ἰοοῦτη. 

88. περὶ μὲν οὖν φόβους καὶ ϑάρρη ἀνδρεία μεσότης. Οπῦτα νἱτ- 
ὅπ5 οἰμίοω 5ἰὺ περὶ πάϑη καὶ πράξεις, 5016 πηη8 δϑὺ Ασιβύουθι ἴῃ 8115 
γισθα τι ἀθβου Π15 86 τοΐουσθ δᾶ αἰοούιση, ἴῃ 811115 δὰ αποἀάδτῃ 
πράξεως σοῆθθ. Εὖ Π|πιὰ αὐἰᾶθπη ἔπτη ἴῃ μδὸ διαγραφῇ ὕστμα 1ἰΌγ. Γ' οὐ 
4, [ποῦατη 6886 νἱάθιητιβ ἴῃ ἐουἱπαῖηθ (περὶ φόβους καὶ ϑάρρη), σωφρο- 
σύνῃ (γ. δᾶ Ὁ 4), ἴῃ πραύτητι (περὶ ὀργήν); δοοα 1 ἐλευϑεριότητι (περὶ 
δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν) αὔααρ ἴῃ ὑὐϊθτι5. 1115. ααδθ δα οοπβαθύπαϊπθηι 
ΒΟ μτιτὴ ᾿πύθι 86 βρθοίαμῦ (μὰ αποα 1ὉῚ οϑὺ ἀληϑὲς γνο] ἡδὺ ἰούστη 
Ῥοβίψατη οδὺ ἴῃ ΠΙουστη ἰρβοσαπι απἱ ἀληϑεύουσι, παίξουσι, φιλικῶς προσ- 
φέρονται ἀροπαϊ τγοϊοπθ). Αὐ βϑαπῦὺ ρυδϑίθυ μΠᾶ8 ποηπα]86 υἱνθαΐθβ ἴῃ 
ααἰθαβ τὸ περὲ ὃ ΡΙδῃθ δ]11ο τηοᾶο δχροῃῖδαυυ; πᾶπὶ ἡ μεγαλοπρέπεια 
ἀϊοϊδαν 6886 περὶ χρήματα (Ὁ 16); οὖ ΠΒοποΥοθβ δα απὑοβ αἀαστῃ φιλοτιμία 
ἔπτη μεγαλοψυχία τοΐοτξαν ἰΐθτι π60 πάϑη βαπὺ πθὸ πράξεις, 564 Ὀοπο- 
ταῦτα αὐποδάδιη σθησβ. Ουϊθυβ δἀἀδ5 ᾿ρβῶμῃ ἠαδυϊ τη, βἰα πάθια 14 Ρτο- 
Ῥυΐσυτηα δ᾽ὰ8 δϑὺ αὐ 810 περὶ τἀγαϑά, οὐ πάντα ἀλλὰ ... ἃ ἔστι μὲν 
ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαϑά, τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεί 1129 Ὁ 2 5αᾳ. ΤῊΡΙΠΟΙ ἰσίδαν ἀ68- 
ὨΪΘΠΑῚ γϑξϊομθ μδο ἴῃ τ ἀϑὰ8 ϑϑὺ Αυϊβϑίοίθθβ, βοϊ]οοῦ αὐἷῷ ἴῃ αἰϊᾶ σῇν- 
θαΐθ 8118. θβου θη Ἱ γαῖ ἴδοι 886 οἷἴϊθυγσθ νἱάθραῦασυ. Νϑοὸ ὑϑιῆθῃ 
1] δὰ Τϑτὴ ἔβοθυσβθ, αὐγαπιὶ ΒΘΙΊΡΟΥ δαθιη νἱᾶ ἰηβιϑέαθαν ἃ το πο 
τηθᾶο {Π|πὸ γουξαύασ οταῦο, ρυπάθηβ αἰχθυῖῦ Ἰυάθχ; Ἰᾶτὰ Θηΐτη οὖ ΠΟῸ 
οαταπαάσχῃ ογαΐ, π6 απ88 οπθγθῦαν νἱγέαβ, γϑὶ αὖ οπηπῖῶ παάϑη, ΟἸΔΠ 68 
νἱΐαθ πράξεις ᾿πηρουῖο ἡπβύο τϑρϑυθηΐαυ, οὐηηΐθτιβ Ὀομΐβ τϑοῖθ αὐθυθῦαυ 
ααὶ γιγθαθθιιβ βοξῖβ ᾿πβίγαούαβ θϑβοὺύ. Ρυϑϑίοσθε, υ. δᾶ 1106 Ὁ 16; δὰ 

1108 Ὁ 38; ἴηΐτω δὰ 111ὅ ἃ ὅ; 1180 Ὁ 2--ὅ. 

1. ὁ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ (ὁπερβάϊλων) 1άθιη ἀἱοὶ Ροϊοχαῦ ἐλλείπειν τῷ ! 
φοβεῖσϑαι. ὙΙάΘ5 ἰρίθαΣ τὸν τῷ μὲν φοβεῖσϑαι ὑπερβάλλοντα τῷ 
δὲ ϑαρρεῖν ἐλλεέποντα ἀπάτῃ 6858, οἸβπδγτιπι 4 8 8.); αυδ8 ὙΘΙῸ ΘΧ αἅ- 
Υ6180 ορροβῖία 5ἰηὺ τὸ ἐλλείπειν τῷ φοβεῖσϑαι ἐν δὲ τῷ ϑαρρεῖν ὑπερ- 
βάλλειν οχ Αὐἱβέοὐθ!β βθπύθηἐϊ ποῦ ἴθ ἀπϑὰ οοἶτθ ἕξιν; πϑῖὴ τοῦ 
ϑρασέος εαἰΐθγαιι ἰαμύπτα Ὁ 2 Ῥτορτίαμπι 6886 ᾿παϊοαῦατγ. 

Αὐΐβε. ἙἘπηΐο. 8 

Θδος ἀοον τον, 

ως ὰ ετ κ᾽ 
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ποτ ϑλων ϑρασύς, ὁ δὲ τῷ μὲν φοβεῖσϑαι ὑπερβάλλων τῷ δὲ Βι 

ϑαῤῥεῖν ἐλλείπων δειλός. περὶ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας οὐ 
ὑπάσας, ἧττον δὲ καὶ περὶ τὰς λύπας, μεσότης μὲν σω- 

φροσύνη, ὑπερβολὴ δὲ ἀκολασία. ἐλλείποντες δὲ περὶ τὰς 

ἡδονὰς οὐ πάνυ γίνονται" διόπερ οὐδ᾽ ὀνόματος τετυχή- 
κασιν οὐδ᾽ οἷ τοιοῦτοι, ἔστωσαν δὲ ἀναίσϑητοι. περὶ δὲ δό- 
σιν χρημάτων χαὶ λῆψιν μεσότης μὲν ἐλευϑεριότης, ὑπερ- 

10 βολὴ δὲ καὶ ἔλλειψις ἀσωτία καὶ ἀνελευϑερία. ἐναντίως 

δ᾽ ἑαυταῖς ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν. ὃ μὲν γὰρ 
ἄσωτος ἐν ΒΝ, προέσει ὑπερβάλλει ἐν δὲ λήψει ἐλλείπει. 

8. δὲ τῷ] ΚΡ μν» δ᾽ ἐν τῷ. 1. 8. ὀνόματος -- τοιοῦτοι] 6Χ τιπὸ 
(αὖ να.) ΚΡ; οοἰξ. οὗτοι ὀνόματος τετυχήκασιν. 8, ΚΡ ἔστω δὲ ἀναί- 
σϑητος. 11. δ᾽ ἑαυταῖς] οτι. ΚΡ. 12 οὐ 18, λήψει] ΚΡ γγ. ὈΪ λείψει. 

4. περὶ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας ΣΌΝ σωφροσύνη. Θύυστη ἀπάπηι 
1 Βοϊδιηυβ ὅτε παντὶ πάϑει καὶ πά σῇ πράξει ἕπεται ἡδονὴ καὶ λύπη 

[((104 Ὁ 14) πθὸ τηΐητι8. ΟἸΠΐΠΟ τὴν ἠϑικὴν ἀρετὴν περὶ ἡδονὰς καὶ 
λύπας εἶναι (1104 Ὁ 8. 16; 110 ἃ 18), βροπΐθ ἀρραγϑὺ β'πρτ]δλθια ρτδθ- 
ἰθι οϑέθταβ υἱσθαύθυα ἰδ θὐμναια ΑἿΟῚ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας 6886, αὖ 
αὖ δα οογέπια αποᾶάδπι Θᾶστμ σθητ8 γϑέθγαθαν ατῦ οτημΐπο αὐἰᾶθτῃ δᾶ 
ΟἸΊΏΘΒ5, 56 Ῥϑου αν δ]ίατπιο τοᾶο. ΠΙπᾶ ἴῃ σωφροσύνην οδάθγρ, βὑα 
ΘΙ 15 νουθῖβ οὐ πάσας δὲ οδπβοὺ Αὐϊϑύοθθθβ, ρδπθ θυ βϑηὐθηὐϊῶ 
αὰὰ Γ' 18, κἰπιπ]δίατπιθ δδπο νἱτθαξοτη δάνοοραγιῦ, 1Π160 ρουρὶν ὅτε μὲν 
οὖν μεσότης ἐστὶ περὶ ἡδονὰς ἡ σωφροσύνη, εἴρηται ἡμῖν .... περὶ ποίας 

οὖν τῶν ἡδονῶν, νῦν ἀφορίσωμεν 1111 Ὁ 34--98, ὅπ νοβεϊρβ ῬΡΒ110- 
ΒΟΡΗΪ ἰπβίβύθηβ ῬΟΥΤῸ ἱπὑθυΤΟΡ ΥΘΙΒ, πὰπτὰ ἀφωρισμέναι ἰδίδθ ἡδοναὶ 
Αὐϊβύουϑι νίβαθ βἰπὺ πράξει τινὶ ἑπόμεναι 6588 8δῃ πάϑει ροίϊι8: ροίουιέ 
απϊᾶάθηῃ οὐΐαμι δούϊοπατη αποαάδτηα σθητβ ὩΗΘΥΤΙ αἀποοαμι οοπ]αποῦδθ 1118.6 
βἰεῦ (ἡ ἀπόλαυσις ἣ πᾶσα γίνεται δι᾿ ἁφῆς 1118 ἃ, 80), βΒθα Ἰοηρθ Ρ]υ 
δα τὸπὶ ἴϑοϊδ αὖ ΠπογθυτητιΒ ἴῃ 18 ᾿ρ818 ὙΘΥΒΔΥΣ αὐ ΥΪη8 ΟΠ ΌΙΩ 
εἰδούππτη γοοαθαίαγ 1106 Ὁ 21 ἡ ἐπιϑυμία αὐ ῥτορυῖθ ἀϊοϊζαν. [1ὰ 
αποα 6 μα] τῷ τηϑρὶβ οἰαοοὺ απϑτὰ ἰπΐγω Πργ. Η, αὐΪ απδ τῇ ἀκολα- 
σίᾳ αἰξβηῖβ θδὺ ἀκρασία Ρ]τιΒ Βθῃ16 1 Ὡρρϑι]αὔαν ἣ τῶν ἐπιϑυμιῶν, ορρο- ᾿ 
δύω τῇ τοῦ ϑυμοῦ ἸπρΥΊτΩ18 (γο]αῦ 1149 Ὁ 28---81; 10. ἃ 34 8.. Νρὸ 
ὑδιάθη ἴω τηΐγαπι, αὐοα γϑούϊαθ ἔθυθ ν8] Ὀγθνῖαβ 6586 νἹἀθοαῦαι βουιρύουὶ 
περὶ ἡδονὰς ἀΐοοτο καὶ λύπας αὐϑιὴ περὶ ἐπιϑυμίας (καὶ φυγὰς γ. 1180 
ὦ 10). Εδβὺ δπῖτη ἐπιϑυμίας νοοὶβ ἑᾶτα γαγῖτιβ ἀβα8, αὖ ἐούαμι τὸ ἄλογον 
ὃ μετέχει πως λόγου δυβ᾽νοιϊμηυβ νοοῦν! ἐπιϑυμητικὸν (1102 Ὁ 80), 
πασθ ἐπιϑυμεῖν ἀϊοδηίανς ποὰ ΒΟ] Τὴ ΟἸαηῖη0 τῶν ἡδέων, 564 οἰΐδπι 
τῶν ἀγαϑῶν. Ἰίααπθθ Ῥουμιαϊία δηυτηθγαπμᾶδ, δίαθιθ βορομοπᾶδ ογϑηῦ 
οὐϊατη οἱ ααϊ ΘΧούβιιβ 8 ἐπιϑυμίας σθπθθ δὰ 1118] Ῥϑυνθηῖσο γοϊθθαΐ 
ἐπιϑυμίαν ἴῃ αὐ Βαθοτπδηᾶ ἐθα ρ υϑη δ, Ῥθυβριοῖθαγ. 

ὅ, ἧττον δὲ καὶ περὶ τὰς λύπας: πθαὰθ Θηΐτη 80] τη ΔΘΑῚΘ αἰαὰθ 
ἴῃ ἡδονῶν σθθθυθ τυα]ύδθ βθοθσηθπᾶδθ βαπῦ αὐἱρρο δα απδ8 ᾿ἰβύω νἱγῦμβ 
ποὴ Ῥουύπϑαξ, 80 οπιηΐπο ἣ σωφροσύνη ., ἧττον καὶ οὐχ ὁμοίως ἐστὶ 
περὶ τὰς λύπας“ 1111 Ὁ 26. 

π ΎΨΥ ὙΜῊΝ ὙΠ ΡΎΨ ΨΎΡῚ 
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Βιτὸ δὲ ἀνελεύϑερος ἐν μὲν λήψει ὑπερβάλλει ἐν. δὲ προέσει ΠΟΤῸ13 

 Νέλλείπει. νῦν μὲν οὖν τύπῳ καὶ ἐπὶ κεφαλαίῳ Τδ ἐμρδενὴ 

ἀρκούμενοι αὐτῷ τούτῳ" ὕστερον δὲ ἀκριβέστερον περὶ αὐτῶν ιτῦ 

διορισϑήσεται. περὶ δὲ τὰ χρήματα καὶ ἄλλαι διαϑέδεις εἰσί, 

μεσότης μὲν μεγαλοπρέπεια (ὃ γὰρ μεγαλοπρεπὴς 
διαφέρει ἐλευϑερίου" ὁ. μὲν γὰρ περὶ μεγάλα. ὁ δὲ περὶ 
μικρά). ὑπερβολὴ δὲ ἀπειροκαλία καὶ  βαναυσία, ἔλλει- 

ψις δὲ μικροπρέπεια. [διαφέρουσι δ᾽ αὗται τῶν περὶ τὴν 20 
ἐλευϑεριότητα. πῇ δὲ διαφέρουσιν, ὕστερον ῥηϑήσεται.) περὶ 

δὲ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν μεσότης μὲν μεγαλοψυχία, ὕπερ. 
ΟΡΝΣ Κα, 

ὡς δ᾽ ἐλέγομεν ἔχειν πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν τὴν ἐλευ- 

Ὁ ΉΨΨΎΨΟΌΗΥΑΣ τ ΣΤ ΎΜῸ 
ἢ 14. ΚΥΝΡ ἐπὶ κεφαλαίου. 10. δὲ τὰ] Κν δὲ. 21. 22. [διαφέρουσι 
: δ᾽ -- ἐλευϑεριότητα)] οτι. ΚΡ. 21. πῇ] 6χ ἀπο(αὐ νἱά.) ΚΡ; οοἰξ. ὦ. 

10. περὶ δὲ χρήματα καὶ ἄλλαι διαϑέσεις εἰσί. Νοι περὶ χρήματα 
568 περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν ἀϊσεθαθαν 6858 αἀπᾶ8 τηοᾶο 'πᾶθ ἃ 
Ὁ 8 ἀοδβουιρία οϑὺ μεσότης. Θυοάᾶ ουγ πὸ ποη 5. ὑγαπβαξατη, πϑι πιο τη 
ἕαρτοῦ. Νοαιθ δηΐπι ἴα βοίπτῃ αἰβθυτιπῦ ἡ μεγαλοπρέπεια οὐ ἡ ἐλευϑε- 
ριότης, αὖ {Π8 51} περὶ μεγάλα, πᾶθο περὶ μικρά (Ὁ 18), 564 Π1ὰ ααϊᾶθπι 
δα λῆψιν πὰ]10 πιοᾶο ρουϊϊποῦ; πθαὰθ οϑὺ τὸ δαπανᾶν, ἴῃ απὸ βρϑοξαῦασ 
ἰοΐα, ἰάθη αποᾶ δόσις. 

21. πῇ δὲ διαφέρουσιν, ὕστερον δηϑήσεται. Ηδθο εἰ τοϊοταμίυν δ. 
τὰς ὑπερβολὰς οὐ τὰς ἐλλεέψεις (Ὁ 19), ἀϊοοπάθτη οὐδ Ῥγοταϊββατη οβϑβθ 
αποα ρμοβίθα ποὴ Ῥϑιβοϊγαξαυ; ἴῃ ῬΘΥΌΥΘΥΪ Θπίτη ἀθβουιρίϊοπθ βαναυσίας 
οὐ μιπροπρεπείας, αἀπ88 8018 δχβίαὺ (1128 ἃ 19---88), πὸ σεῦθο αυϊάθηῃ 
6 ἀἰβονθηθ, τῦου 1185 ᾿πΐθσαθθ ἀσωτίαν οὗ ἀνελευϑερίαν ἀρίξαγ. ϑ5ἴῃ 
οορσι απαθμη 6586 ΟΘηβιθυῖβ οὐϊδιη ἀ6 υἱσύα τ αἀπᾶθ τηθαϊατη ἐθηθαπὺ 
Ἰοσῦτη (Υϑυ 5 θηΐτη αἵ γ6} τὰ περὶ τὴν ἐλευϑεριότητα Ὁ 20 ποῃ 6χ- 
Οἷαα!ὶ ᾿ρβατα 1 θοτα! αξθτα, βοᾷ δᾶνοοαυ), γϑύττὰ αὐϊάοθτη οὐ ὕστερον 
ΘΟ ΡΟΩΐ μεγαλοπρέπειαν οὐ ἐλευϑεριότητα (ν. δὰ Ὁ 16), 568 ἴΐα. γερὰ 
διαφέρουσι δ᾽ αὗται (Ὁ 30) πιοϊοβία ᾿ἰἰοταθαπὲ αποᾶ ἴατα (Ὁ 17 5. ὃ γὰρ 
μεγαλοπρετὴς διαφέρει ἐλευθερίου) 5815 ἀϊούπτπι ογαὺύ. Μοίᾶδ ἱριξαν 
δ] απᾶ παβρίοίομθ, ΟΌΒου να Ϊ8 ταθιηυθσα αὐϊάθτη βαρτῶ Ὁ 17-- -19 (ὁ γὰρ 
νον περὶ μικρὰ) Ἰἰηδουροβίθαση Ὀ6π6 τηπηϊδιμι 6886 Ῥτορίοσ θῶ απ88 
Ὁ 34--ΟἹ βρατπιπηΐυν ὡς δ᾽ ἐλέγομεν κ. τ. λ., αὖ βοηϊθηξίατη ΠΙασὶ Ὁ 20. 
21 διαφέρουσι δ᾽ .... δηϑήσεται, αὖ ΗΒ ἀΐοατη 46 Ἰοαπθμαὶ ΘΘΠΘΥΘ 
τῶν περὶ τὴν ἐλ. αὐοα 6χ πϑὰ βὅ8π6 ΝΙΘΟΙΠΒΟΉΘουστη ΠῸΠ οϑῦ, πα] πὰ πὶ 
881 τϑ]οὐαγαμη 6886 ἀθβιἀθυϊαμ, 51 αὐϑιῦ. Εὖ ϑϑάθη 116 ὃχ ραχύθ 
σοί αὐρϑϑὺ ἃ ἴρτο ΚΡ. ἣ 

91 8. περὶ δὲ τιμὴν .... μεγαλοψυχία. Οπαοϊποᾶο Ὀτανίΐθν Ἰοα πη 
ἡ μεγαλοψυχία ἀϊοομᾶδ εἷὉὺ δὰ Ποπουθβ βρθοίασθ, 1128 Ὁ 1ὔ-- 34 ἀρρᾶτε- 
ὈϊΌ, αΌΪ γβ 21 84. Θοποϊαβῖο οδὺ περὶ τιμὰς δὴ καὶ ἀτιμίας ὃ μεγαλό-! 
ψυχός ἐστιν ὡς δεῖ. καὶ ἄνευ δὲ λόγου φαΐένονται .. περὶ τιμὴν εἶναι. 

8 Ὲ 
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1101 3 ϑεριότητα, «τῷ» περὶ μικρὰ διαφέρουσαν, οὕτως ἔχει τις καὶ Β1 

πρὸς τὴν βογαλοψυχίαψ, περὶ τιμὴν οὖσαν μεγάλην, αὐτὴ 

περὶ μικρὰν οὖσα ἔστι γὰρ ὡς δεῖ ὀρέγεσϑαι τιμῆς καὶ 

μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, λέγεται δ᾽ ὁ μὲν ὑπερβάλλων 
ταῖς ὀρέξεσι φιλότιμος, ὁ δ᾽ ἐλλείπων ἀφιλότιμος, ὁ δὲ 

80 μέσος ἀνώνυμος. ἀνώνυμοι δὲ καὶ. αἱ διαϑέσεις. πλὴν ἡ 

τοῦ φιλοτίμου φιλοτιμία. ὅϑεν ἐπιδικάξονται οἵ ἄκροι τῆς 
μέσης χώρας. καὶ ἡμεῖς δὲ [ἔστι μὲν ὅτε τὸν μέσον φιλό- 
τιμον καλοῦμεν ἔστι δ᾽ ὅτε ἀφιλότιμον᾽ καὶ] ἔστιν ὅτε μὲν 

1108.» ἐπαινοῦμεν τὸν φιλότιμον, ἔστι δ᾽ ὅτε τὸν ἀφιλότιμον. διὰ 

τίνα δ᾽ αἵτίαν τοῦτο ποιοῦμεν, ἐν τοῖς ἑξῆς ῥδηϑήσεται" νῦν 

δὲ περὶ τῶν λοιπῶν λέγωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρό- 

2ῦ. {τῷν δαᾷ. οοπῇ. 26. πρὸς τὴν] ΚΡ πρὸς. αὐτὴ] ΚΡΝν αὕτη. 
217. μικρὰν] ΚΡΤΙΡΝΡ μικρὰ. 82--11088 1. καὶ ἡμεῖς δὲ --- ἀφιλότιμον] 
ΚΡ Ἰοῆρθ Ὀτθνίαβ καὶ ἡμεῖς δὲ ἔστιν ὅτε ἐπαινοῦμεν τὸν φιλότιμον; 
αὐ γθο. Β6Κκ. οπιηΐδ ἴπ ἀπὸ (αὖ νἱα.) ΝΡ βαηΐ. 

2ὅ. περὶ μικρὰ διαφέρουσαν 1. 6. οὖσαν περὶ μικρὰ καὶ τούτῳ δια- 
φέρουσαν (γ. Ὁ 18) ν6}] διαφέρουσαν τῷ περὶ μικρὰ εἶμαι. ἘΠ᾿ ρμαΐο 
Θθαυϊάθιη Αὐἱβυοὐθ θη βου ρβῖίββθ τῷ περὶ μιχρὰ διαφέρουσαν. 

80. ἀνώνυμοι... πλὴν ἡ τοῦ φιλοτίμου φιλοτιμέα: απδηηαῦδηι 
1126 Ὁ 232 ποὺ ἀυπθιίανὑ τῇ φιλοτιμίᾳ Ορροπθύθ ἀφιλοτιμίαν. 

81. ὅϑεν ἐπιδικάξονται οἵ ἄκροι τῆς μέσης χώρας. δ Πΐπο 
ἀδαὰθ 8 1108 ἃ 1 ϑαϊσηριθαν οὈβθυγαῦο τὔθιη ἴθ Ὀ]θηῶ 46. βίῃριβ 
υἰγδα 5 αἰδραύθαξζίομπθ 110ν. Γ΄. Ζ΄ οἱ μού ββισηαση οαριθ ἰηβογίω Ἰθριξαν 
αὰοὸ ὃ φιλότιμος ὑταοίααν (4 10, 1126 Ὁ 8 544.). Τδβυϊπιομίπιη. Ἰποὰ- 
Ἰοπΐαμη, αὐτὰ αἰ σθηῦου ουγανθυϊῦ βουϊρίου αὖ οΟἸἠηηΐδ, ατιᾶθ ἴῃ δο 
διαγραφῇ Ἰορτιηῦαν θ6π6 οοπϑθηθηῦ οαπ Ὀ]θηΐογθ 1ΠΦ ἀοοίυϊηᾷ ΠἸΥΟΥΌΤη 
Ἰηβθαπθηξίυτη: 14 δαῖτ αποᾷ 1 οὐβουναΐαν παπᾶ πηΐὰβ νἱσύα 8 ῥτο- 
ῬΥΪΆΠῚ 6586, 564 ῬοΥξηθγθ ατιοαδιητηοᾶο δι ΟἸΉΠΘ5, τηϊητη 6 βου] Ὀθηΐθιη ᾿ 
Γρτῦ: ἔοικε δὲ τοῦτ᾽ εἶναι καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς 1120 Ὁ 28. Νϑδιῃ ᾿ 
αὐναμηατθ οὺ τὸ ἐπιδικάζεσθαι τοὺς ἄκρους τῆς μέσης χώρας (Ὁ 81). οὐ 
γαγιθύαβ 1118, ποϑΟυ] 7π61011, ἀῶ τηοο τηδρὶβ ὑϊτηθυηαθ π6 ἴπ ἀαδοιπαιθ 
Υ8 ΠΙΙΏΪ ΒΠ1ηπ8, Τ0 0 Π6 Ῥᾶιθμι ργδοβδίθίαν (Ὁ 82. 5.), ἀρραγϑῦ αὐἱάθια 
τα χῖτη6. ἸΌΪ οὐϊαπι ποτηΐηθ οσθὺ τηθάϊαπι, 5664 ΥῈ8 ἶρβδ 1 ΟἸΏΠ68Β Ῥϑγύθβ ' 
φεαΐοθὺ. Υ. αὐδθ οἄρρ. 8 οὖ 9 ἀϊεραϊδηῦαν, πα ΡΥ τ. 18 (αὐ τι τη. δβἕθυδπι) 
γουῦα 1108 Ὁ 98 διὸ καὶ ἀπωθϑοῦνται τὸν μέσον οἵ ἄκροι (ἐν ἑκάστῃ 
ἕξει) ἑκάτερος πρὸς ἑκάτερον, 5101 πίτηίγατα αἰδούαηθθθ ᾿ϑπιᾶθυῃ τηϑαϊο- 
οὐἹδα 18. 

1. 2. διὰ τένα δ᾽ αἰτίαν... ἐν τοῖς ἑξῆς δηϑήσεται: 1ὰ ατιοᾶ Ῥ]ΘΠη6 
Πύ, 51 ααδθϑυϊουιθπὶ ᾿ἰβύδιηη δα ἀπϑτ φιλοτιμίαν τθυμ]θυῖβ, 1196 Ὀ 14 δῆ- 
δν δ᾽ ὅτι πλεοναχῶς τοῦ φιλοτοιούτου λεγομένου οὐκ ΓΙ τὸ αὐτὸ ἀεὶ 
φέρομεν τὸν φιλότιμον, ἀλλ᾽ ἐπαινοῦντες μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ οἵ πολλοί, 
ψέγοντες δ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ δεῖ. ἀνωνύμου δ᾽ οὔσης τῆς μρδάτητος, 
ὡς ἐρήμης ἔοικεν «ἀμφισβητεῖν τὰ ἄκρα. 

8. κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον, αὖ 1266 ἃ 2; κατὰ τὴν ὑφηγημέ- 

ΕΝ ΙΝ 
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ἂν 

Πμῖπον. ἔστι δὲ καὶ περὶ ὀργὴν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τιο8 « 
μεσότης, σχεδὸν δὲ ἀνωνύμων ὄντων αὐτῶν τὸν μέσον ὃ 
πρᾶον λέγοντες τὴν μεσότητα πραύτητα καλέσομεν᾽ τῶν 

δ᾽ ἄκρων ὁ μὲν ὑπερβάλλων ὀργίλος ἔστω, ἡ δὲ κακία ὁρ- 
΄ Ε ᾽ " ΄ 9“ [ὦ ς ᾽ " 3 

γιλότης. ὁ ὃ ἐλλείπων ἀοργητὸς τις, ἡ δ᾽ ἔλλειψις ἀορ- 

ἐστι] ΚΡ ἡ μὲν ὅτι ἔστι. 

Ἵ γησία. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τρεῖς μεσότητες, ἔχουσαι μέν 
; τινα ὁμοιότητα πρὸς ἀλλήλας, διαφέρουσαι δ᾽ ἀλλήλων" 10 
Σ πᾶσαι μὲν γάρ εἰσι περὶ λόγων καὶ πράξεων κοινωνίαν, 
᾿ ὃ , ἐν δ“ ς , ᾿ ᾿ ᾿ Ἅμϑὲ ἘΞ Ις δ Ὲ αν δς ᾿ ιαφέρουσι δὲ ὅτι ἡ μέν ἐστι περὶ τἀληϑὲς τὸ ἐν αὐτοῖς, 

᾿ Ἁ κ Ἁ ς ’ Ἁ Α Α ΕῚ -" ν ἮΝ 3 

: αἵ δὲ περὶ τὸ ηδυ᾽ τούτου δὲ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ τὸ ὃ 

ἶ πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν βίον. ῥητέον οὖν καὶ περὶ τούτων, ἵνα 
ἦ μᾶλλον κατέδωμεν ὅτι ἐν πᾶσιν ἡ μεσότης ἐπαινετόν, τὰ τῦ 

᾿ 

' 4. περὶ] ΚΡ περὶ τὴν. ὅ. ὄντων] οτη. ΚΡ. 6. Κῦὺ χαλέσωμεν 
1 ἴ. ἔστω] ΚΡ ἐστὴν 8. ΚΡ ἀνόργιστός οὐ ἀνοργησία. 12. ὅτι ἡ μέν 

νὴν μέϑοδον 1202 ἃ 11. Ρ]υγ165 ὙΘΥΡῸΠ ὑφηγεῖσθαι 1ῃ Ῥοϊ ον, Ϊῃ 
ΝΙΘοΙ Δ Ομ ῖβ ποὺ ἐδηθατη 000 τϑρου {πγ. 

6. 7. 8. καλέσομεν ... ἔστω .... τις. ίοοθ ἐγῖδ Ἰοαπθμαϊ σθπθγδ 
- ααϊθυβ βουϊρίοσυ. οοδοῦτβ πουηηδ ΡΥΌΡΟΏΘΙΘ Ἰὼ ἀπππὶ βιρσηϊποαῦ, απθὶ- 
ὑα !ομ τα. βειθθ588 δῃ ἸΙοθοῦ 118 τ. δῦ γϑῦὸ οὔπβ ἀπ ιζαο 18 αἸν θυβᾶ: 
τη ὁ Θηἷπ) πονϑτα ἔργ σόοθῖὰ βηρὶῦ τ] ἀϑῖ8 ΠἸηστιθθ πα] ]ατὰ βρρούθθαΐ, 

Ἔ τηοᾶο ὉΠΆΤΗ Ἰηΐου Ρ]Όγ65 αϑιδα αβ ἀϑβατχηὖῦ ᾿ποουύτιβ ἴουὺθ ααδηημδτῃ Ῥεδθξογαῦ. 
Ἵ Ηοο ἴῃ τὴν ὑπερβολὴν περὶ ὀργὴν οδαϊῦ, ἴπ απ αταθοὶ ὀργίλους, ὀξεῖς, 
Ἵ ἀκροχόλους, πικρούς, χαλεποὺς ἀἰβοθγπθραπὲ (1136 ἃ 18. 18, 19. 26); 1Π1πᾶ 
᾿ ἴῃ τὴν ἔλλειψιν; Ῥγοπῦτῃ δηΐτη {Ππ σϑπιβ Ποτηϊηστη ἴῃ ἰγϑτη ογαῦ, αὖ 

φυσικώτερον νἱδοτούυθτ ὁ ϑυμὸς καὶ ἡ χαλεπότης τῶν ἐπιϑυμιῶν Ἔν 
᾿ τῆς ὑπερβολῆς (1149 Ὁ 6), αὔατπιθ ργᾶθ οοπύθιηρίτ Υἱχ πουμΐπ6 ἀϊρπδγθη- 
᾿ ἔπι, 51 αἀπδηᾶο απἰ5 ἠλέϑιος ν6] ἀνδραποδώδης (1126 ἃ ὅ. 8) πθ πδίδτῃ 
Ἶ αὐϊᾶθηῃ ᾿γβοθ Πα οδαβδηι ΔΥΤΙρουϑῦ. 
[ 9. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τρεῖς μεσότητες. Οποά 1ἰὰ (--- ἃ 14) Ὠϊς ρτδθ- 
Ἵ ττδ αν αὖ Βοϊαῦαν αὐἰὰ ἀλήϑεια εὐτραπελία φιλία ὁοτηχηθπο ᾿πέθυ 56 

μαροαπὺ οὐ αὐἱᾶὰ αἰδοναπὺ, ροβὺ 10γ. Ζ΄ ἴῃ ἥπθ μογθτα οδρίψαπι ἸΘσιτι 
[ 1128 "Ὁ 4--9. Ῥταοδίθιθα χσί 12--14 ἃ110 ογάϊπθ ἀθ ἢϊ5 αἀἰβρυύαῦαν, αὖ ἡ 

φιλέα ρῬτϊπηθτη ἐδπϑαὺ Ἰοοιμι, ἡ ἀλήϑεια βοουπάπμηι, αἰδίτητιμι εὐτραπελία. 
Ὁπ46 δὺ αὖ ΠΠῸὸ ἄσπαθ νἱτύαϊθβ, αὐδῶ δᾷ ἀπῦμῃ τὸ ἡδὺ (τὸ ἐν αὐτοῖς 
1. 68. τὸ ἐν λόγοις καὶ πράξεσι γε] τὸ ἐν λόγων καὶ πράξεων κοινωνίᾳ 
τῷ 18. 12. 11) ρουδίπϑηῦ, Ἰηξθγροϑιθᾶ ἀληϑείας ἀἀοϑβουϊρύϊοπθ πῸ 7δπι 

; οδάθια ΒΘΙ1Θ Θχοϊρίϑηῦ 56. --- Ηοο Ἰριθαι Ῥυϊμηστη δὲ απὸ Π860 δανον 
ἔ φὴ ἀϊβογθραῦ ὃ ἸΟΠΡΊΟΥΘ ἀϊβρυζαξίομο ἬΡΕ ΤῚΖ: 

1ὅ. ἵνα μᾶλλον κατίδωμεν ὅτι ἐν πᾶσιν ἡ μεσότης ἐπαινετὸν Βθὰ ἡ 
ἀρετὴ μεσότης. ΑἸέθγατα οηΐπι αποᾶ Εἷο τιοϊαπθ θχρ]ϊοαῦ (ν. δα 1107 8 
28) τὸ περὶ τίνας πράξεις ἢ τίνα πάϑη πῦπο 8πι| οοπδύαῦ πὶ Ηῖ8 νἱσύπ- 
ἐϊθυβ (γ. ἃ 11 84ᾳ.). Οδύοσιιαι οὗ 5 ]Π]Πτηᾶτη Βαΐϊο ϑϑη θηίίαηη 1127 ἃ 
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τρ8810 δ᾽ ἄκρα οὔτ᾽ ὀρϑὰ οὔτ᾽ ἐπαινετὰ ἀλλὰ ψεκτά. 

118 ΑΒΙΒΤΟΤΕΠΙΚ ΕΤΉΙΟ. 

ἔστι μὲν 5 

οὖν χαὶ τούτων τὰ πλείω ἀνώνυμα, πειρατέον δ᾽, ὥσπερ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἀὐτοὺς ὀνοματοποιεῖν σαφηνείας ἕνε- 
κἂν χαὶ τοῦ εὐπαρακολουϑήτου. περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληϑὲς 

90 ὁ μὲν μέσος ἀληϑής τις καὶ ἡ μεσότης ἀλήϑεια λεγέσϑω, 

ἡ δὲ προδποίησις ἢ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖξον ἀλαζονεία καὶ ὁ 
ἔχων αὐτὴν ἀλαζών, ἡ δὲ ἐπὶ τὸ ἔλαττον εἰρωνεία καὶ 
εἴρων. περὶ δὲ τὸ ἡδὺ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ ὃ μὲν μέσος 
εὐτράπελος καὶ ἡ διάϑεσις εὐτραπελία, ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ βω- 

οὅ μολοχία καὶ ὁ ἔχων αὐτὴν βωμολόχος ὁ δ᾽ ἐλλείπων 
ἀγροῖκός τις καὶ ἡ ἕξις ἀγροικία᾽ περὶ δὲ τὸ λοιπὸν ἡδὺ 
τὸ ἐν τῷ βίῳ ὁ μὲν ὡς δεῖ ἡδὺς ὧν φίλος καὶ ἡ μεσό- 

της φιλία, ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων, εἰ μὲν οὐδενὸς ἕνεκα, ἄρε" 
ὅζος, εἰ δ᾽ ὠφελείας τῆς αὑτοῦ, κόλαξ, ᾧ δ᾽ ἐλλείπων 

80 καὶ ἐν πᾶσιν ἀηδὴς δύσερίς τις καὶ δύσκολος. εἰσὶ δὲ καὶ 

, 
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16. δ᾽ ἄκρα --- ἐπαινετὰ] ΚΡ δάκρυα οὔτ᾽ ἐπαινετὰ οὔτ᾽ ὀρϑὰ. ἔστι) 
ΚΥ εἰσὶ. 18. 19. ἕνεκεν] ΚΡ ἕνεκα. 22. 28. καὶ εἴρων] Βουῖ. καὶ 
ὁ ἔχων εἴρων. 24. ΚΡ εὐτραπέλεια. 

Ἰδϑα. μάλλον ᾿ς [ὁ μεσότητας εἶναι τὰς ἀρετὰς πιστεύσαιμεν ἂν ἐπὶ 
πάντων οὕτως ἔχον συνιδόντες, ἴῃ οὐρίθθ ἀ6 ἀληϑείᾳ ᾿ἰπβογίωμπι 1Π|ᾶ πη. 

19. περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληϑές: ἴζὰ Θπΐτη ἃ 12. ργδοβουρύσμα. Εἰβὺ γϑιὸ 
ἰρβάτη τὸ ἀληϑὲς τηραϊστη αἰΐηποᾶ, ἃ απὸ ἴῃ τπηδἦτβ γϑηῖαβ τοῦ ἀλαξόνος 
αἰβοθαϊῦ, ἴθ ταΐπυβ ἡ εἰρωνεία. ἘΤΡῸ ΠΟῚ ΡῬΥΟΥΒΒ 8. ΘΟΙΒ1Π10 510 ΠΟΙΊΘΗ 

. πηροβαῖ Αὐἱϊδϑυοίθθβ τῷ περὶ ὅ; πθᾶτθ ϑηΐπι ἀϊούθχιιβ ϑγοῦ 6886 ατἱ ἴῃ 
Ἰοαπθηᾶο δίαπθ ἃρθηᾶο πίτῃῖβ βυπαθγοηὺ νϑυϊυα . 

268. ἀγροῖκός τις. Νοΐυπι, ἴπ Ποὺ δἀ]θούνο ἂἀθ δοοθηύα 1 ββθη 1; 
εὖ Βαυα ῬγΟΌΘ 116 ππτιτ ΒΟΥ ΡΟΥΘ 5101 ΠΟ ΘοΟμδυϊ 886. ΒΘΚΚΘστιβ ΘΗΪτη 
Αὐἰβύούθιθη οχϊοοὺ ἄγροικον Βουϊθθηΐθιι ἴῃ ΜΜ. 1198 ἃ 18 οὐ 16, ἴῃ 
Επᾶ. 192848 8; ἴῃ Νῖο. 1161 Ὁ 18; 1ύθιη 488 Ὁ 2: αὖ ἀγροῖκον ἴῃ ΝΙο. 
ποβίγο Ἰοὺ οὖ 1104. 24; ργδθίθγθε 189 ἃ 7 οὖ 1408 ἃ 82. -- Ρανου- 
Ἰῶτὰ τὶς Δ αἹ, ἴῃ ποιηλῖπθ αποα ῬΘῚ 886 ἴῃ γϑγὶδϑ ρᾶιύθθ γϑυθ ροὐθϑὺ ΠῸῚ 
οϑῦὺ τηΐϊσαση. Νϑιη, αὖ 46. 50115. ΝΙΘοσηϑοηθὶΒ Ἰοατιᾶν, ααθηὶ μῖο νοοδῦ 
ἀγροῖκον “Ι] 14 τηρ]θθαὺ ἄγριον ἀΐϊοοτο; οοπίγτω 1104 ἃ 24 ἀγροῖκος οϑὺ 
ααἱ ἰθιᾶρμι οὺ 1107 Ὁ 8 δρρϑι!αῦυν ἀναίσϑητος; ἀθηΐασθ γαγβιβ ἰϊπα 
σθμαβ θϑὺ Βουρίηαπ ααἱ ἄγροικοι 1151 Ὁ 18 ἐσχυρογνώμονες Βαύ, οορπδῦϊ 
τοῖς ἀμαϑέσιν. : 

80. εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς πάϑεσι... .. μεσότητες. Ὑ᾽ά65 Ἰᾶτι ἃ 1ῃ- 
11ο τῦα ᾿ηϑυϊσαϊ! οταύϊομθηι αὖ ἀρραγθαῦ, Π01186 μᾶπο διαγραφὴν πῶ τηθ- 
ἀϊοουιύαΐθ μὰ} 8 σθπθυῖβ οοπὐθηθατη 6586, αὖ 10γ. Ζ' βοϊὼ νϑυθουπαϊῶ. --- 
Βοᾷ αὐδθτθ8 αποιηοᾶο ρούαθεϊν ποὺ αὖ ργορτίυσα αὐποάάδιη ργοροπὶ ὅτι 

: ἐν τοῖς πάϑεσι μεσότητες ὨδΘ Βἰπῦ. Οὕθπὶ Θπΐτη τὸ μέσον οὗ στοχαστι- 
κή ἐστιν ἡ ἀρετὴ 51} μέσον τὸ ἐν τοῖς πάϑεσι (1109 ἃ 38), αὐἱα!πΐ οἸλΠΐ8 
νἰσύαβ οὐμίοα ρούμπουϊυ ἀϊοὶ μεσότης ἐν παϑεσιὴ οἵ, 1106 Ὁ 34 ἡ δ᾽ ἀρετὴ 



ΝΙΟΌΜΆΟΘΗ. 118. Β 1. 119 

πτὲν τοῖς πάϑεσι καὶ ἐν τοῖς περὶ τὰ πάϑη μεσότητες" ἡ γὰρ τιοϑ αι 
αἰδὼς ἀρετὴ μὲν οὐχ "ἔστιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ ὁ αἰδήμων. 

καὶ γὰρ ἐν τούτοις ὁ μὲν λέγεται μέσος. ὃ δ᾽ ὑπερβάλ- 
λων, ὡς ὁ κἀταπλήξ, ὁ πάντα αἰδούμενος" ὁ δ᾽ ἐλλείπων 

ἢ ὁ μηδὲ ὅλως ἀναίσχυντος" ὃ δὲ μέσος αἰδήμων. νέμε- 85 « 

σις δὲ μεσότης φϑόνου καὶ ἐπιχαιρεκακίας᾽ εἰσὶ δὲ περὶ τιοδν 
λύπην καὶ ἡδονὴν τὰς ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι τοῖς πέλας 

γινομένας" ὃ μὲν γὰρ νεμεσητικὸς λυπεῖται ἐπὶ τοῖς ἀνα- 
ξίως εὖ πράττουσιν. ὃ δὲ φϑονερὸς ὑπερβάλλων τοῦτον ἐπὶ 

πᾶσι λυπεῖται. ὁ δ᾽ ἐπιχαιρέκακος τοσοῦτον ἐλλείπει τοῦ 5 
λυπεῖσϑαι ὥστε καὶ χαίρειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ 
ἄλλοϑιε καιρὸς ἔσται" περὶ ὃὲ δικαιοσύνης. ἐπεὶ οὐχ ἁπλῶς ̓ 

81. πάϑεσι -- περὶ] Κ' παϑήμασι καὶ περ. 858. ὁ μηδὲ] ΚΡ μηδὲν. 

περὶ πάϑη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς... τὸ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατ- 
ορϑοῦται" ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Ουδο ἀπθι αίϊο Δα α1εϊ5. αὐτάθιῃ 
γΟΥΪΒ χαὶ ἐν τοῖς περὶ τὰ πάϑη (μεσότητες) νβ8 81 δΒαιά τουπονθϑῦαν. 
ΝΙΒΙουΐπιβ παπᾶ ΟὈβοῦσαπι δῦ απὸ βρθούθ γουθῶ ἰδία: δηϊτηδανοσγίαβ.: 
Θμΐτη ἀποιηοᾶο πθρϑμο τηοὸχ ἰάθη ἀϊοαῦαν γβ 82 ἀρετὴ μὲν οὐκ ἔστιν, 
οαϊ βθηῤθηὐίαθ οὐδ δα]αηρίξαν 1128 Ὁ11 Παθο: πάϑει γὰρ μᾶλλον ἔοι-. 
κὲν ἢ ἕξει; ν8ὶ αὖ ἀρυᾷ Ἐπάοθιιθπι (1984. 36) οβὺ ταῦτα δὲ πάντ᾽ ᾿ 

. ἐστὶν ἐν ταῖς τῶν παϑημάτων διαιρέσεσιν᾽ ἕκαστον γὰρ αὐτῶν πάϑος 
τί ἐστιν; οἵ. 1288 Ὁ 18 μεσότητες παϑητικαί. Ηοο ἰρίξαν νοΥῸ 8 ἐν τοῖς: 
πάϑεσι μεσότητες ἀϊοΐαττιΒ οεὺ ῬἈΠΟΞΟΡΒυΒ: 6588 χαδβάδτη μεσότητας, 
αθδθ ποῃ βἰηὗῦ π περὶ πάϑος τι (αὖ αἵ ἕξεις 5᾽πὖ), 56 ἐν τοῖς πάϑεσι, οὖ, 
ἴρβδθ. βο ΠἸοοὐ πάϑη.- γοοδηάδε; 60 ἔδχθ Ῥγδϑροβιθίουἶβ ἐν πδα, αν τοῦθ! 
αἵ ἀρεταὶ ροὐποτγιηὺ ἀἸοῖ μεσότητες ἐν ταῖς ἕξεσιν. 

8ὅ -- ὑ 6. Θυῦυμ ἡ νέμεσις ὑφοῖίθ ἰῦγτο “4 ρῬυϑϑύθυιηϊβϑῶ οἷς, Νίοο- 
το θοσατη αὐϊᾶθηη οτηπὶβ 46 οᾶἂ ἀοοίγϊημδ, Π18. Ὑϑυβι 8 Ἰποῖπθα οϑύ. 
ΑἸτΐον Επιάοτηΐα (ν. ροβὺ 1221 8. 8 οὐ ἃ 88 --- Ὁ 8 ἴῃ το Γ' 1288 Ὁ 18 
-- 326) οὐ Μ. Μ. 4 28. Θυδο :ριέαν ἢ. 1. ομηϊβδὰ γ6] ρϑοοαύα ἔαθυϊηῦ, 
ἴῃ ΝΟ. 8'π6 Ὑϑιηθαῖο βυηῦ. Ηδθϑιπθβ δαΐθιη --- πΘ Ρ]υγα ΘΟΠΡΌΓΔΤ --- 
ἴῃ ἀδβουρέϊομθ Ὁ8 -- 6 (ὁ μὲν... ὁ δὲ... ὃ δὲ) οππδοθιὰ ααίάθιη 
α8}18 τῃϑίουτοβ ρΙδοθσθ ροββιῦ αὖ βθσϑηβ, βθηὐθηξδμι γὙ61Ὸ ἱπηιρθαϊξαιη. ̓  
Θυῦμ δηΐτη ὃ φϑονερὸς αϊοαύυν ὑπερβάλλων τὸν νεμεσητικὸν ἐπὶ πᾶσι 
λυπεῖσϑαι Ὁ 4. ὕ, ἀρρατοὺ ἐπὶ πᾶσι αἰοὶ οὐ μόνον ἐπὶ τοῖς ἀναξίως εὖ. 
πράττουσιν, ἀλλὰ ἐπὶ τοῖς ἀξίως (ν. Ὁ 8; οὗ, 8] νἱβ 8 Τορ. 109 Ὁ 88 -- ᾿ 
1108 4); αὖ ὁ ἐπιχαιρέκακος Π6Ο “λυπούμενος πθ66 χαέρων δα 605 Ρθ1- 
Ἐποὺ απὶ νοὶ ἀξίως γὲ1 ἀναξίως εὖ πράττουσιν, 568 ἰοΐαπι 58 τοξετί δὰ 
τοὺς κακῶς “πράττοντας; απ ἰπ τῷ 1ἃ υἱῦϊ! Βαθϑὺ αὖ σαπάθεῦ 51 ααὶ Ι 
ἀναξίως κακῶς πράττουσιν. Ὧ6 ἴδ απξοπι μπ]Π1ο τηοᾶο δᾶμτιο νϑυθατη ἡ 

αϊούπτη οϑὺ δὰ αὐοᾶ οορτίαξο τοίοταθασ; πθατθ ἴῃ πα ὈΓΘυΠοαπθη 
αὐἱάααδηη βρϑὶ βιιθθϑὺ ἔουθ τοῦ ρυοΌ} 1} οοπ]θούατα οταῦϊο ἄξει γϑἔοσιηθίτιν 
ταῦ 086 βουϊρίου δχίγῶ οαρδτη 510. ΝΙβι ἔογσί πᾶθο βἱὺ δχουβαύϊο αποᾶ 
81 ἤποιη ργοροϑῦ. 

"0. 1. καὶ ἄλλοϑι καιρὸς ἔστι: Ἰοᾳιθπαϊ ρϑπτβ ἀποα Βθιηθὶ ἰαπθαπι 
ἴπ Νῖο. οσουντηῦ, [8 σοῖο οὖ ἴρβύση οοτηραταύσιη οὖ θοὸ ἀρυᾶ Ατὐβύούθ]θια 
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ιο08 »8 λέγεται, μετὰ ταῦτα διελόμενον περὶ ἑκατέρας ἐροῦμεν 1.8 

: πῶς μεσότητές εἰσιν. [ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν λογικῶν. 

10 ἀρετῶν.] 
τριῶν δὲ διαϑέσεων οὐσῶν. δύο μὲν κακιῶν, τῆς μὲν 8 

9. πῶς μεσότητές εἶσιν] 508}. 9. 10. [ὁμοίως --- ἀρετῶν] 508. 

τιδῖι, αὖ 11 οὈδβύθυ αποτηΐττιβ Ῥαύθυητβ ΔΌΙΘΡΘΙ ΠΟΒ δα ῬΥΟΥΒῸΒ ΔἸ] 6718 
ΟΡραβ. Νβθο 8ὶ οἴπῆθιῃ ΒυἾπ5 οδρ᾿ 5. αἰδρυθοθομθιη, θχούβδῃιὶ 1107 ἃ 89 
ληπτέον οὖν ταῦτα ἐκ τῆς διαγραφῆς οὖ ὑοξϊο5 τηοπρηΐθμη διἀπτη Ὀγατὶ 
ἰαπύατη αα86 ἐποᾶο ὩΌΒΟΙγοπᾶδ βἰπῦ (1107 14 .--10; ΡΩ1; 1108 8. 3), οοπ- 
θυ] δῦ! Θυ πλτ8, νου τη 116 νἹ ἀΘὈϊδαγ, βου ρύουθμη απ 1 ἢπθ βου θυ 
ἀλλὰ μὲν περὶ τούτων καὶ ἄλλοϑι καιρὸς ἔσται νοῦθ περὶ τούτων 
ΤΌΤΒΙΙΒ. ΤΟΒΡΘΧΙΒ856. δα οτηηΐδι απιθ ὑγϑοίαθα Βαηΐ, ἱποθυεῖϊτιβ 6 115. Ἰοσαῦτι- 

ἐτὰπὶ απδπὶ δηΐθα. ΠηῸ τούτων τϑίθγθηξεβ δα θῶ απδ δ νέμεσιν Ῥ61- 
᾿ἰπθαῦ γὸὶ δὰ νέμεσιν οὐ αἰδῶ ποὴ ἔ]]θααγ. Ιύω νϑῦὸ παπᾶ ἰθπιθυθ 
᾿ΟΘΗΒΘΌΪΒ, τὸν καιρὸν αἀπθπὶ ἄλλοϑι Ῥιδονίἀθαΐ, πῃ Βοδου οἱ 8 Δα α1886, 
ἱὯὉ1 Β 9 ῬΙθπ6 πϑύασαιη τοῦ νεμεσᾶν ΘΧΡΙΙοαϊῦ αὖ Β 6 τὸ αἰδχύνεσθαι, 
υδ ἴῃ 16 σϑιιπὶ αὐἰάθηη ϑεῦ βϑηὐθηὐαθβ οὖ ἀθβηϊοηθπ Ἡποί. Β 9 
Ῥτοϊαύαβ ῥῶ] 0 τηθ}1π|8 ΘΟποΐπουθ οὕτὰ 1185. αὐιδθ ἴῃ Βπιἀοτη 8 46. θῷάθιη 
1760 Ἰοραηθοῦ αἀπϑη οὐ 18 ΝΙΟΘΟΙΠΔΟΠΘΟΥΤα. ὙΘ 18 (ἃ 8ῦ --- Ὁ 6); 8608 
ἸοΟΟῚ ΝΙΘοΟΙΊΔΟΙΘῚ ᾿π016 ρουβρθούδ 78 π| ϑασητβ τη ΟὨἶΟ], Π6 ΒαΒρὶοομΐ ᾿π46 
πϑύαθ Ρ]18 ἀβθυητιβ αὐϑτὴ ῬΔΥ Θδῦ. 

1-Ὁ9ῶ. περὶ δὲ δικαιοσύνης... πῶς μεσότητές εἰσιν. Ταδύϊϊδτη, αὐδ8 
Εαἰξίτηα οϑὺ νἱσθαθαση οὐ οαυ τα, ΠΟ] 6 η5 ΠΘρΊ σοτθ, τπὰ ἐούδϑιῃ δὰ ᾿ἰΌγυτη Εὶ 
᾿χρβουγαῦ,. Πῦδθ θηΐτη βαπὺ δικαιοσύναι (οὐχ ἁπλῶς Ὁ 1; περὶ ἕκατέρας᾽ 
. Ὁ 8): αἰξογῶ ἡ κατὰ τὴν ὅλην ἀρετὴν τεταγμένη, τῆς ὅλης ἀρετῆς οὖσα 
᾿ χρῆσις πρὸς ἄλλον (1180 18), αἰΐοτα ἡ ἐν μέρει ἀρετῆς (11808 14), αὐδ- 

γταση ΟἸ Υθηὐϊα Υἱχ ρϑιιοὶβ ν υὉΪ8 Θσροιΐ ρούοσαῦ. Νϑαὰθ 1ἅ, απὸ βρθοίαῦ 
μδθο διαγραφή, αὖ ποβοδῦττ 8501]. τηϑαϊοου αὔθ 6588 σἱτὑπίθιι, ἴῃ 7πιϑει 1 
ἐρρανο: οὖ ἃθαὰθ βτρὶοχ δὔαπθ ἴῃ τϑ]ϊααῖβ; διὰ ἡ δικαιοσύνη μεσότης 
ἐστὶν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς πρότερον ἀρεταῖς 1188 Ὁ 89. Αὐξατηθῃ 
Βδᾶθὸ ἄππι βου! ιὺ Αὐϊδυοὐθὶθβ Εἰ 9, ρυϑθβίασαντιβ αποα οὐΐδηη 1129 8 4 ργο- 
τηϊδοσαῦ (σκεπτέον... ποία μεσότης ἐστὶν ἡ δικαιοσύνη), οοπβύοπαττη οϑῦ 

᾿ Θατη τὴν ἐν μέρει ἀρετῆς ΒοΙδτα δηΐθ οου]05 ΒΌΡΘΤΘ; ἴῃ Θῷ γϑῦὸ ἡπβυϊ]ῶ 
᾿ ααδηὴ ρΌΠΘΥΔ]θτὰ σοοᾶσο ᾿ἰοθαῦ ϑαπᾶθτη ππιβαῦδπι τὴν “μεσότητα οβύθη- 
᾿ αἴ886. Ἕγρο τὰ υοὰ Ὁ 8 ἴδηι ἀϊβουΐθ ροβύυϊαίιν περὶ ἑκατέρας ἐροῦ- 
μὲν πῶς μεσύτητές εἰσιν, οχϑροοίεαθ!ομθηι ταογθϑῦ, αυδτῃ ΠΡῸΣ Εἰ απ8}18 
᾿ αὐΐάθηα πππο οϑῦ 6 Ῥανέο ἐαθύγααν. 

9. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν λογικῶν ἀρετῶν. Ττῖα τορυΐθβ. Ῥυϊσπθπι 
ΘΠΪπὶ Οϑαβᾶ, Ποὺ ἴοοο αϊβραϊζαύ!οηἶβ Ἠ]]1ὼ ογαῦ, οὰγ δα δἰδουθμι σΘηβ 
νἰγθαίϊβ τϑβριοθυθύατ; ἀθίηάθ γσϑῦρα ὁμοίως δὲ καὶ ὕππι Ῥ6Υ 86 ὕπτη ῬΤῸ 
ΘΟΙΒΙΠ1Ο 1110 αποα πᾶθο διαγραφὴ 80 ᾿πιύϊο ἀβαὰθ δ ἤπθϑιη ρϑυβθαῦθθδ- 
ὑπι ᾿ὔω ὑδηύατη 1πὐ6 1101 ρῬοββαπὺ τὺ ΒαρρΙ]θαηύαν ἐροῦμεν πῶς μεσότητές 

. εἶσιν ἴῃ ἔαἸβᾶτη βοπέθηνίθιη; ἀθηΐαθθ νὸχ ἰβϑίῷ τῶν λογικῶν ἀρετῶν 
οἰ ῬΙδπθ ἱπαπάϊθα οϑὺ οὖ δἰΐθπδ ἃ Αὐἰβύοιβι θ. Τύδαπθ παθο ταὖ βρανίατη δά- 

᾿ αἸδατηθηθαπη 6] οἰ θη δι Θ586 Βθη10. 
ΟδρΡ. 8. ων ἐρίέυ" οοηιδέοθί διγι)υΐαδ υὐγενίο8 ἐμέο δίμα υτέϊα ηϊο- 

ἄνινην Ἰοσιύγν ἐθηθνο, 7αην αρραγοὲ θαηι μας ἔην γ6 ορροδιἐἑογυῖδ γαὐϊογιθην ἵρ- 
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5.8 καϑ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν, μιᾶς δ᾽ ἀρετῆς τῆς τιο801 
μεσότητος, πᾶσαι πάσαις ἀντίκεινταί πως αἵ μὲν γὰρ 
ἄκραι καὶ τῇ μέσῃ καὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι εἰσίν, ἡ δὲ 
«μέση ταῖς ἄκραις" ὥσπερ γὰρ τὸ ἴσον πρὸς μὲν τὸ ἔλατ- 15 
τον μεῖζον πρὸς δὲ τὸ μεῖξον ἔλαττον, οὕτως αἵ μέσαι -᾿ 

παν νυν: 

6886, εἱὖ εὐγυμηιοαψιια εὐγυϊοιίψιιε ο; αὐνόγϑο ροηοηαιηι 8. Μοαϊοογτέαβ 
ὀμΐην ἔρβα, αὐ αἰξογιύη τέγίηι χιιοα οαἐνθηνιην οϑὲ σοϊαΐα, παξγαην χιαϑβὲ 
σοπέγαγτιι οαἰγϑηνὶ ἑηιϊέαξιν; τὸς ἢ ἐδθηιοῦο, εὐ τὲ φιρὶ υὐξίο αἰϊοινὶ οδηοοϊὶ 
διϑγιξ ἸΠιοηυΐηο8β οἱγἐνμἐϊδ σοι ροΐο8 σοπέγαγῖὶ υτξϊλ γ608 ζαοϊαηέ, σοι ἐοηιογαγίὶ 
[ογέοβ ἱσμαυΐας --[108 Ὁ 36. δὲη. σγασῆδβ ορροϑδιίξιογιβ Πυνι71ι8 γοριέο8, 
πον Ῥοΐοβέ πο, αἰέογηνην δα γϑηνην αὖ αἰξεγο ἸοΉσίνι8 αό886 χὴν αὶ ηϊ6- 
αἸϊοογτξαξο; ἔηιὸ πορριφιαην ἐμέου ἤαηο ἐηέογιιθ αἰξογιθηι οαἰγοηίηιν αἢῇ- 
γϊέαβ χιμαοράαην ασηοβοϊξιν, ἐηέονῦ οαΐγοηια ρδα μιιφιαηιὶ --- 1108 Ὁ 88. 
Ῥιγένίοβ Ὁογὸ ζρβϑαθ ἴηι ηιϑᾶϊο ροβίΐίαθ πο αδημαϊδ δοθοῦν αἰἰδέἑαγἐϊᾷ αὖ 
“ὐγίβημε υἱξτϊδ αὐϑιυηέ, 8 αἴξαθ ηἠιασὶβ ορροϑδιξας δι οἱ χιιοα ἔῃ, δά θην 
76 γϊηιζιην 68ὲ, αἴΐαα ηιαρὶδ οἱ χοῦ Ῥαγιηη 6δὲ. Οὐμγιι8 γοὲὶ οανδα αιρϊοὶ 
φιοῦο αἰεγγὶ ροΐεδέ: ἀπὲ ορυΐηι αὐ ἔρϑαηι γογι παξιγαηιν 8ρθοξαριέοβ αἴέο- 
γὴν οαἐγορηίην, αὐβηϊξαίο φιάάαηι ργορίνδ αοοοάογο, αἰξογηνην ρῖνι8 Οὐ 6776 
αἰϊσοηνβ; αὐ ργοζεοίὶ α ποριϑηιϊεέ ἐρ8ὲ8. γορογίθηνβ αὐ αἰέξογιην υἱέἑιηι, ἠλα- 
σὶβ ἀοοϊήηαγο παϊξιγαηι Ἡοβίγαηι: χιοί ὑογὸῸ ἠτασὶβ οαυοηάιηη, δὲ, τὰ ἠνα- 
αἴηιθ υἱγύέντ ΘΟΉ αὐ ζμ 6886 --- 1109 ἃ 19. 

Ῥον ἰούπτη ποὺ οαραὺ ἡ ἐναντίωσις 568 ἀντέϑεσις τῶν ἕξεων ἴζω! 

ἰαπέατα τοραΐαῦαν, αὖ νἱγύαξοβ δὸ νυἱῦϊδ (ὑπερβολὴ μεσότης ᾿ξλλευψις) δα, 
ππῦτη ἰἀοιιααθ βρθοΐοπὶ συνεχὲς καὶ διαιρετόν (1106 ἃ 26). Νοππα]]οβὶ 
ἰσίθαν Δα βου θατα ἰοθοβ, ἢ6 ρμαύθῦαν Αὐϊβυοίθθβ πδπο ΟΡΡΟΠΘΠΑῚΙ τϑξοπθπι 

“ βοΙθπι νἱᾶϊββθ Οἱ. Οαὔθρ. 18 Ὁ 80 -- 148 6 ἐναντίον δέ ἐστιν ἀγαθῷ. 
μὲν ἐξ ἀνάγκης κακόν εἰτοον κακῷ δὲ, ὁτὲ μὲν ἀγαϑόν ἐστιν ἐναντίον, 
ὁτὲ δὲ κακόν" τῇ γὰρ ἐνδείᾳ κακῷ ὄντι ἡ ὑπερβολὴ ἐναντίον κακὸν ὄν" 
ὁμοίως δὲ καὶ ἡ μεσότης ἐναντία ἑκατέρῳ οὖσα κι τ. λ. Τορ. 118 ἃ ὅ 86. 
οὐ δοκεῖ δὲ φευκτὸν φευκτῷ ἐναντίον εἶναι, ἐὰν μὴ τὸ μὲν καϑ'᾽ ὑπερ- 
βολήν, τὸ δὲ κατ᾽ ἔνδειαν λεγόμενον ΠΡ ΕΘΔΣ ἃ 10 ἐναντέον" ἀπό τε 
γὰρ τοῦ ἐναντίου ἤϑους ἐστὶ καὶ τὸ μὲν αἱρετὸν τὸ δὲ φευκτόν. ὅ8606 
ἀρετὴ οὐ κακία ΘΧχθιρ!απι οοπἐγδυϊουασα, οὐ 6.8 αὐἰάθιη σθηθυῖβ τῶν 
ἐναντίων ὧν ἔστι τι ἀνὰ μέσον γ6] μεταξύ, αποπίδτη δαπῦ ααἱ ποο Ὀοπὶ 
βιηῦ ΠΟΙΗΪΏ65 Π60 1η8}1} 10618. 18 83α.; 1006 Ὁ 20---2ῦ. Αὐ 781 νἱάθβ5 
ἸΠδΘ ἴῃ Ηἷὶβ 4ἀθ βάθη τ ἃρσὶ; πθὸ 8ὶ Ῥυϊποῖρ}18 ΟΡΡΟΒΙΟ θγαὺ 1ηΐθν 

.« Βοπύμῃ ᾿πύθγατθ τηϑίσμι, ἰδ ἴδ ο 116 τὸ φευκτὸν τῷ φευκτῷ μᾶλλον ἐναν- 
τίον αἰοὶ ρούοταῦ αἀυδτη τῷ αἵρετῷ αποπιδατηοάθμῃ ἢ. 1. (1108 Ὁ 26 56.) 
βοιζομηξίδ, οϑὺύ. Οἵ τὴν ἔνστασιν 128 Ὁ 21-- 80 οὐ {ΠΠαβύσθμι Ἐπάθτηῖ 
Ἰοοῦτη 1284 4. 84 584ᾳ. ,,ἔστε δ᾽ ἐναντιώτερον τοῖς ἄκροις τὸ μέσον ἢ 

ἐκεῖνα ἀλλήλοις ““ κ. τ. 1. 
10 8. οὕτως αἵ μέσαι ἕξεις πρὸς μὲν τὰς ἐλλείψεις ὑπερβάλλουσι οἱ. 

Οὗ 6 ῬΏγβ8. 394 Ὁ 80 ἐκ δὲ τοῦ μεταξὺ μεταβάλλει" χρῆται γὰρ αὐτῷ 
ὡς ἐναντίῳ ὄντι πρὸς ἑκάτερον" ἔστι γάφ πως τὸ μεταξὺ τὰ ἄκρα; 
ἀρ Αῃ. 434 ὃ 6 (ἡ αἴσϑησις μεσότης) τὸ γὰρ μέσον κριτικόν᾽ γένεται 
γὰρ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν ϑάτερον τῶν ἀκρῶν. Τύω Θηΐτη ΠῸΠῸ 
αὐἰάθτη 6 τηϑαϊοουαίθ ἀρίθαν, ἰδπαῦδη τὸ μέσον 11] «αἰϊπα 5810 Π181 

- τὸ μεταξύ. Αὐ ἴῃ εοὐμοῖὶβ ποο βἷο ἰδπίαμη ψϑυατη οϑῦ, 81 Θχυ τ ηΒΘΟ 8 

Ὁ ΨΥ τ ΣΎ ΨΎΥΥ Ὁ ΟὟ 

Ὁ 

ΨΥ ὙΠ ΡΟ 

᾿ ̓ " δὲ 

ὙΟυ Υ ὐϑσδι ι 

ΝΥΝ ΡΥ ΨΥ ΥΠΠ ΡΤ 
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τπρδοιῖ ἕξεις πρὸς μὲν τὰς ἐλλείψεις ὑπερβάλλουσι, πρὸς δὲ τὰς Β 5 
ὑπερβολὰς ἐλλείπουσιν ἔν τὲ τοῖς πάϑεσι καὶ ταῖς πρά- 
ξεσιν. ὁ γὰρ ἀνδρεῖος πρὸς μὲν τὸν δειλὸν ϑρασὺς φαίνε- 

ϑ0ται, πρὸς δὲ τὸν ϑρασὺν δειλός" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ σώφρων 
πρὸς μὲν τὸν ἀναίσϑητον ἀκόλαστος, πρὸς δὲ τὸν ἀκόλαστον 
ἀναίσθητος, ὁ δ᾽ ἐλευϑέριος πρὸς μὲν τὸν ἀνελεύϑερον ἄσω- 
τος, πρὸς δὲ τὸν ἄσωτον ἀνελεύϑερος. διὸ καὶ ἀπωϑοῦνται 

τὸν μέσον οἵ ἄκροι ἕκάτερος πρὸς ἑἕχάτερον, καὶ καλοῦσι 
ο᾽ τὸν ἀνδρεῖον ὁ μὲν δειλὸς ϑρασὺν ὁ δὲ ϑρασὺς δειλόν, καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀνάλογον. οὕτω δ᾽ ἀντικειμένων ἀλλήλοις 
τούτων, πλείων ἐναντιότης ἐστὶ τοῖς ἄκροις πρὸς ἄλληλα ἢ 
πρὸς τὸ μέσον᾽ ποῤῥωτέρω γὰρ ταῦτα ἀφέστηκεν ἀλλήλων 
ἢ τοῦ μέσου, ὥσπερ τὸ μέγα τοῦ μικροῦ καὶ τὸ μικρὸν 

ϑοτοῦ μεγάλου ἢ ἄμφω τοῦ ἴσου. ἔτι πρὸς μὲν τὸ μέσον 
ἐνίοις ἄκροις ὁμοιότης τις φαίνεται, ὡς τῇ ϑρασύτητι πρὸς 

φῦ 

217. πλείων] 11. οτηπθβ (αὖ νἱ4.) πλείστη. 80. μὲν τὸ] ΚΡΜΡ τὸν. 

απδβὶ ταθἐϊμηχαν γθ8 δύαιθ οι ρα Θμιβ ααᾶ8 ΘΙμθηβὶ ἐπϑιίσησβ. βίπαι- 
αὔατιθ. Θηΐμ ἔοπὔθμ, αὖ τὰ Ἰοαπδν, Ἰπᾶάαρ δ Θυ τι8 ἀπ 6 βἰηρι!α αὐδθατθ 
διρπαηΐαν, τὸ οὗ ἕνεκα ᾿πηρυῖπιῖβ ποβοϊθασί, πθὸ ὑγϑηβίθιιβ ἃ Ὁ αἰδθυο νἱῖο 
ΔΑ αἰέθυτιπι ἢ ρὸν υἱσίαΐθιη πθὸ τὸ καλὸν οὐ τἀπὶ βΒὐιάθὺ νὴ ἐου δ 
ἐλλεῖπόν τι οτἱῦ διὰ διῦθηβ 1]πἃ γοϊαρύα β σθμὰβ απὸ ὁ ϑρασὺς Δ τῖρὶ- 
αν. Ὗ. δὰ 1106 Ὁ 21. 22 οχίγ. : 

28. διὸ καὶ ἀπωθοῦνται τὸν μέσον οἵ ἄκροι κ. τ. λ.: ᾿ρδ518. Βο01]106ῦ 
γ6] Ἰαάθμῃι γ6] θχοιβα ομθπὶ τη] ηὐθ8, ΒΡΘΟΙΘ Ὁ] Ια πᾶ γουὶ Ρ]δη6. 60η- 
εὐθπθ. Ηπο βρϑοίαῦ ΡῬ]αὐοηῖβ απθύοὶα, ἄμμι τοὺς λόγους ψευδεῖς καὶ 
᾿ἀλαξόνας ποίαξ, αἱ ἱπογϑβοθηῦθ ποιηΐπστη ρτυϊθοῦθ ᾿ρδῖαβ Ππρτιαθ ἀϑιιτα 
οοσαρθηὺ γἱγθαθθυλασθ πουλΐηθ δ᾽ δᾶ νἱύϊι, οὐπδηᾶῶ αὐυθρίο ὠϑοῦσιν 
ἔξω φυγάδα (δρ. ὅδ0 ἃ. 6.. Μίπυβ βϑυθῖθ Αὐἰβύοίθὶθθ: ἀρυᾶ ἀπο 
οὐΐϑτι ἴῃ Ἰασπᾶθυῃ 880 Ἰο00 γϑυξίδυν ἐδηατιδ ὅρος τοῦ εὖ μεμῖχϑαι ,ὕταν 
ἐνδέχηται λέγειν τὴν αὐτὴν πολιτείαν δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν“ 
1294 Ὁ 14. . ν᾿ 

27. πλείων ἐναντιότης ἐστὶ τοῖς ἄκροις πρὸς ἄλληλα ἢ πρὸς τὸ μέ- 
σον: πΘαὰθ Θηΐπὶ πὰηοῸ οὐγαῦ (Υ. ΒΌΡΤΩ), αὐοα αἸΒΟΥ θη α10 Τη8]8 60-᾿ 
οἰθατὶ ποασθαῦ ἰηύθι τὸ εὖ οϑὺ οὐ τὸ κακῶς γε] ἰπίοε τὸ κατορϑοῦν οὐ 
τὸ ἁμαρτάνειν. , Ἶ 

80. ἔτι πρὸς μὲν τὸ μέσον ἐνίοις ἄκροις ὁμοιότης τις: αποᾶ αποϊηοᾶο 
ἢαὺ ᾿πᾶθ ἃ γϑ 8ὅ δχρ)ϊοαῦπθσ. Αὖὐ ἴπ δϑάθιη τὸ υὙϑυῖββίπο δυριπηθηΐο 
οοπ γδιίαγα βθηὐθηύίαμη οἰβοὶῦ Ππιάθιηυβ 1284 ἃ 84 ἔστιν ἐναντίωτερον 

"τοῖς ἄκροις τὸ μέσον ἢ ἐχεῖνα ἀλλήλοις, διότι τὸ μὲν μετ᾽ οὐδετέρου 
“γίνεται αὐτῶν, τὰ δὲ πολλάκις μετ᾽ ἀλλήλων. Θυδιη τοῖὰ πθ ΝἸ- 
᾿σοιμδοηθα αὐἰάθιη πορσαύαχα ἔαῖ558, Βα ΠΟΘ η8. πη ὑθβυϊπιοηϊατη βὉ ᾿ρδ8 
'γοχ ϑρασύδειλος 1116 Ὁ 82. : 
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νὰ πλιά δ ᾿Βϑτὴν ἀνδρείαν καὶ τῇ ἀσωτίᾳ πρὸς τὴν ἐλευϑεριότητα᾽ τοῖς τι088: 
ο΄ ὃὲ ἄκροις πρὸς ἄλληλα πλείστη ἀνομοιότης. τὰ δὲ πλεῖ- 

στον ἀπέχοντα ἀλλήλων ἐναντία ὁρίζονται, ὥστε καὶ μᾶλ- 
ελὸν ἐναντία τὰ πλεῖον ἀπέχοντα. πρὸς δὲ τὸ μέσον ἀν- 80 

΄ - ἘΞ Φ' ς -  ἈΚΕ: τ ᾿ ς 
τίκειται μᾶλλον ἐφ᾽ ὧν μὲν ἡ ἔλλειψις ἐφ᾽ ὧν δὲ ἢ τ100 ἃ 
ς ’ 3 ΄, εἶ 3 ς , ς ᾿Ὶ 

ὑπερβολή. οἷον ἀνδρείᾳ μὲν οὐχ ἡ ϑρασύτης ὑπερβολὴ 

οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ δειλία ἔλλειψις οὖσα. τῇ δὲ σωφροσύνῃ ἔ 

᾿ς οὐχ ἡ ἀναισϑησία ἔνδεια οὖσα, ἀλλ᾿ ἡ ἀκολασία ὑπερ- 
ἑ ; ΨΦ 5 ΄ ᾽ ᾿ - ᾿ 
ο΄ βολὴ οὔσα. δια δύο ὃ αἰτίας τοῦτο συμβαίνει, μέαν ὃ 

Γ᾿ μὲν τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος" τῷ γὰρ ἐγγύτερον εἶναι 

ο΄ καὶ ὁμοιότερον τὸ ἕτερον ἄχρον τῷ μέσῳ. οὐ τοῦτο ἀλλὰ 
ἐ. 3 ᾿ 3 ΄ -" [ Α 2 ᾿ ς ΄ Ξ 

τοὐναντίον ἀντιτίϑεμεν μαλλον. οἷον ἐπεὶ ὁμοιότερον εἶναι 
δ 3 ΄ ς ΄ ᾿ ᾿ ΄ 3 ΄ 

δοκεῖ τῇ ἀνδρείᾳ ἡ ϑρασύτης καὶ ἐγγύτερον, ἀνομοιότερον 

84. ἀλλήλων] Κν ἀπ᾽ ἀλλήλων. 
1. μᾶλλον ἐφ᾽ ὧν μὲν] δΧ τπὸ (υὐ νἱὰ.) ΚΡ; οοὐδ. ναγ. ογαϊπθ. δὲ 

ἡ] ΚΡ δὲ. 

82. τὰ δὲ πλεῖστον ἀπέχοντα ἀλλήλων ἐναντία δρέξζονται: τδιζαῦπβ 
ἱ αϑὺ Ηἷο ὅρος, γεϊαῦ ἴθ Οδΐθρ. 6 ἃ 17 τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκότα 
Ἷ τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐναντία δρίξονται. 

4. ἡ ἀναισϑησία ἔνδεια οὖσα: ἔνδεια ἰσιζαγ Π. 1. οδὲ απδ8 τὶΐθ 
ἔλλειψις γοοαΐασ. Αα αἀὔθτη γοοῖβ ἐνδείας ἀϑῦτη ῬτΌρ ἴᾶτη δοοθᾶθθαῦ 

᾿ 1104 ἃ 11 τὰ τοιαῦτα πέφυκεν ὑπὸ ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς φϑείέρεσϑαι ; 
3 Ιἄθτῃ οσουντῦ 14 ἃ 2 5.; 118 ἃ ἴ 5. (128 Ὁ 28), ατιοβ ἸΟθ08 ΟΥ̓ΘΘΏΣΪ Βαρτῶ 
ὁ Ἰαυδανίσηθβ. ὅπὸ οοπίτα ἰοοὺ ἔνδεια οβϑὺ αἀπῦτη ἀϊοαῦαν κέρδος ἐπι- 
ἷ κουρέα ἐνδείας ν6}] λύπη ἔνδεια τοῦ κατὰ φύσιν γ6] ἀναπλήρωσις ἐν- 
᾿ς δείας (1168 Ὁ 4; 1118 Ὁ Τὶ 1118 Ὁ 18 γ6] 1818 Ὁ 39); πᾶχη, αὖ Ότο- 

Ὑἱδον Ἰοαῦσδν, ἡ ἔνδεια κοῦ ἐν τῷ ἔχειν, ἡ δὲ ἔλλειψις πρὸς τὸ πράττειν 
ἢ πάσχειν. 

ὅ. διὰ δύο δ᾽ αἰτίας τοῦτο συμβαίνει, μίαν μὲν τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
πράγματος" τῷ γὰρ κ. τ. 2. Θὕδθ οδιβα ῬΥΙ͂ΟΥ Θχρομῖξαν, ἀθβιιμηΐα, 6Χ 
ἸΡΒΙὰΒ γϑὶ πδίαγᾶ, ΟὉ αὐδτὰ αἰξθγαση Θχἐγθ π τη Ὁ] 6 ΥῸ ΠΟΠΠΌΠΟ ΒΤ ΤΗΣ ΡῚΒ 
βι0 οοπέγαυίατη υἰγίαἰϊ, Π1] Δι] 8 ἀοοοθῦ πΪβὶ τὸπὶ 18 ὨΘΌΘγθ. Εἰ θμῖτη 
Θχρθϑῦϊο νου ῖβ τῷ γὰρ δαϊαποία φτοβοϊβοιξαν απϊάθτη Δ0 αὐῇηϊίαῦθ 
ΠΠἃ αἰξουῖαβ οχέσθιηϊ, 4 απ ἴατὰ 1108 Ὁ 80 8α. δυαϊνίτηθβ; ΠᾶΠΟ ὙΘΙῸ 
8] ΒΌΠΙΒΟΙΙΒ Οοξδηη 6888, ΡΘῚ 88 ΠΟῚ τηϊπὰβ οογύαπι οὐϊὺ αποα ἰπᾶθ 60]- 
Ἰσίξαν. Νοαὰῦθ οπΐπι αἰξθγατη οορίἑαγὶ ρμοίοθϑὺ ἐγγύτερον καὶ ὁμοιότερον 

8886, πἶδὶ δἰέθγατι εἰ ποῤῥώτερον ἀνομοιότερον ἐναντιώτερον. -- Βθρα- 
ἰαπάπτῃ ἰριθαν, αἀποιιοᾶο ροΐπουῖξ μοο ἴρβᾶτπη Αυϊβέοίθι! οομβέασθ, ΥὙῸ 1 
18 Βιδθοτθ: δα ααϊ ΤΘΥΘΡα, γἰγθαἐϊβ παδαγαγη ἴῃ ἀπὸ 1110 νἹἀογιῦ, αὖ 510 
μεσότης Υγ6] μεσότης πρὸς ἡμᾶς, νἱχ ΒΑΌΘΟΪΌ αὰοὸ ΡΥΟΌΔΌ16 το δῦ Ἰοοῦτα, 
ΒαΪα8 μεσότητος ᾿πίογάσπτη πομ Θ580 τηθάϊατα τα πι, 564 Ργορί πάπα ΔἸ ΘΥ], 
Βηϊ. Οοπίτα ααἱ πος ἀδάρυθ αὐτῷ τῷ πράγματι; ὑδοϊῦθ Θοποθββθυῖ, 
πούϊομθμι γϑοῦϊ πὸπ τηθύϊθη θαι οοταραγαηθ αβατθ στδατβ γ6]1 αἰθούπατη 

γ61 δούϊομπτθτη πᾶ801 864 δβι8 βίαγθ ἰθρϑ. 
“ 
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ποθ 510 δ᾽ ἡ δειλία, ταύτην μᾶλλον ἀντιτίϑεμεν: τὰ γὰρ ἀπέ- Β 8 
χοντα πλεῖον τοῦ μέσου ἐναντιώτερα δοκεῖ εἶναι. μία μὲν 
οὖν αἰτία αὕτη, ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, ἑτέρα δὲ ἐξ ἡμῶν 
αὐτῶν" πρὸς ἃ γὰρ αὐτοὶ μᾶλλον πεφύχαμέν πως, ταῦτα 
μᾶλλον ἐναντία τῷ μέσῳ φαίνεται. οἷον αὐτοὶ μᾶλλον 

1ὅ πεφύκαμεν πρὸς τὰς ἡδονάς, διὸ εὐκατάφοφοί ἐσμεν μᾶλ- 

λον πρὸς ἀκολασίαν ἢ πρὸς κοσμιότητα. ταῦτ᾽ οὖν μᾶλ- 

λον ἐναντία λέγομεν, πρὸς ἃ ἡ ἐπίδοσις μᾶλλον γίνεται" 

καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀκολασία ὑπεε βοὴ οὖσα ἐναντιωτέρα 

ἐστὶ τῇ σωφροσύνῃ. 

18. πεφύκαμέν] ΚΡ ἔχομέν. 14. φαίνεται] ΚΡ φέρεται. 19. ΚΡ τῆς 
σωφροσύνης. 

12. ἑτέρα δὲ (αἰτία) ἐξ ἡμῶν αὐτῶν" πρὸς ἃ γὰρ κ. τ. Δ. ἴῃ μ8ὸ 
τ Ῥυϊμηστη αὐδθυθπᾶσμι αὐΐπθτη δἰηὺ ἰϑύϊ ἡμεῖς. ΑἸΙαπαπύατη ΘΠ1Πὶ 
ἀἰβονοῦ αἴτυμα οοριθοίαῦ ἀθ βίηρυ δ αὐ θαβαπθ (8111 Θηΐτη. δ]1ᾶ ΒατητΒ 
1π4016) 8 ἀθ δοϊητηπηΐ παπηδηΐ σΘΠΘΥῚ5. παίαγῶ. Αὖ ἰούω πδᾶιθὸ δυρυτηθη- 
ἑαύϊο τω οοτιραγαύα οϑὺ αὖ βρθούοῦ δὰ δῷ αὰδθ οἵηπίμο βιπὺ νοῶ: 1ά 
αποᾶ 5βαδβ δΧχ θχϑιηρίουτιπι ἀϑὰ ὡρραγθῦ; πᾶπὶ απδθ βαρτῶ Υ8 2 ἄπο 
αἰξουααθαν θχθιρὶα τοῦ μᾶλλον ἀντικεῖσϑαι, οοάθηη παποὸ ἴα ἀἸβρομῦαμ- 
δὰ αὖ αἰξουττα (ἡ ἀνδρεία γ8 8 5.) τὴν αἰτίαν ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος 
ΠΠαβύγοὺ, αἰΐοσαμι (ἡ σωφροσύνη γ8 1 54.) δ τὴν αἰτίαν τὴν ἐξ ἡμῶν 
αὐτῶν τοξοταίαν. --- Τύααϑ Βοπἐθη δία παπο ἤδ66 δῦ: ΠΟΉΠ11118 νισψα ιτιβ 
αἰδθυττα οχύγοσηστη Ῥγῶθ αἰύθσο ορρομῃὶ, απἷἰῷ τοῦθ ἴῃ δοϑυπηϑηαθ τνῇὐ- 
οὔασα πεύαγα 46 115 1 Τα] οοτητιβ ὑδηατδπῃ β᾽ηὖ ρϑυϊου]α, ΠΟ 15 ᾿τητη! θη ; 
Ῥουϊοάϊαμη γογῸ ταϑβρῚΒ ᾿τητηηθη8 1ἄάθτη τηδ7π8 οὗ βθουσιίαῦ (ασδθ ἴῃ νἱγ- 
ἐαΐθ δῦ) τηϑρὶβ οοπύγανγϊατη ΒΘ ΘΥ; ἴῃ ααϊθι8 Ἰριθαν γοῦυ5 παύαταθ Πα- 
Ταϑιηδνθ" ἴΠ40165 ἃ αἰΐθυτιιι ροὐϊββίτηση οχίγθιηθμη ἀθο] ποῦ, ἴῃ 115. τὸ 
φυσικώτερον 6880 ἐναντιώτερον τῇ ἀρετῇ. ἴῃ αὐ βθηθθης ἃ ̓ὔθυατῃ 
γἱάθαβ ποι γίσύπιθ αἰτιᾷ αὐἱᾶ ἀϊοαῦαν θ8586. αὐδηι. Β τ Ὀ]1οἰθοὺ τηθαϊο- 
οὐϊδαβ. --- δῖπ δύο Ππ88 αἰτίας, απᾶ8 Αὐιβύοὐθθβ (ῷ ὅ 8ᾳ. οὖ ἃ 12 584.) 
αἰδύϊηχιῦ ἱπύθυ 586. Θοιηροβαθυίμαθβ, αὐτῶαιιθ δια ϑϑηᾶθπιὶ ἔθυθ τθμι Βρθοΐδυθ 
νἱἀοοίδαν. Ουϊᾷ οἰ ΝΌΠΠΘ Βοτιηΐηθ8 ἴῃ 1ἃ ρϑοοδμαϊ σθηὰβ δὰ αποὰ 
παύατα βαῶ ὡθαποπηθαν τηὰ]ῦο αἰύϊπβ απᾶ81 ἱπιπιθυρθηῦαν απδηὶ ἢ ἴῃ 
οομέγαυο σθπθυθῦ Οαδ6 ἰσιθαν {πὸ βρθούδηβ ον ϊδαν Παταδπδ, Ὀχῶ- 
γἱΐαβ οὐϊαιι κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα Ῥ]υλίτηστη ΔΌΘΒ8Β6 νἀ Ια: ἃ. ΡΟ ]- 
ἑαῦθ; τὰ] οηΐτη δγαπὺ οὖ Ἰοπριβδίτηθ Ὡθθυσαθυηῦ ἃ 7υδῖο Τη040 ἴῃ 118 
Ῥο ιββίσηθιπι πρὸς ἃ ἡ ἐπέδοσις μᾶλλον γίνεται (ἃ 17). 

16. μᾶλλον πρὸς ἀκολασίαν ἢ πρὸς κοσμιότητα: τϑοίϊυ5 βαϊδδοῦ ἢ 
πρὸς ἀναισθησίαν; υἱϊδία, Θηΐτπα οὔχὴ γὴν 18 Θοτηραγαηΐαγν. θα ἐθυτθθαῦ 
ξογίαββο ἱπαβιίαίω ἀναισθησίας γοΧ, αὐδι οᾶρ. 7 τ Δαβιρ αὐϊάθηῃ, 
1119. ὦ 7 οὐποίαμθοι δατηϊθθ. Νϑαὰθθ οϑὺ κοσμιότης, απδηπαθδηη 51Π6 
ἀπθῖο: ἴθ θομπᾶμῃ ραγύθμι δοοϊρίθπᾶθ, ρσορυίαμι νΥἱγῦα 8 ΠΟΙΏΘΏ. 



Ὁ ΥᾺ ΜΑΕ μϑη μου ,σ' ρ μας γουδρ δια μδραρ ἐγενι νὰ 

Β9 
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ὅτι μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἡ ἠϑικὴ μεσότης, καὶ πῶς τ109 α50 
ᾷ ὧν ΄ ͵ “- - κι ἀ οἷς . - 

καὶ ὅτι μεσότης δύο κακιῶν, τῆς μὲν καϑ᾽ ὑπερβολὴν τῆς 
δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν, καὶ ὅτι τοιαύτη ἐστὶ διὰ τὸ στοχαστικὴ 

σαρ. 9. Θυδο οαρῖξα 8 Ἰηβοϊθποθαῦαν απδθβῦϊο ἀθ τποαΐβ συϑαϊθυβαιθ 
ΟΡΡοβιθοηβ ἱπύου ἑθσπαβ διαϑέσεις οἰμοαβ δοοθάθγθ ἔργ νἱἀθραΐαν δὰ 
Ἰοοῦτῃ περὶ ἐναντιότητος ταθτὸ Ἰοσίουμι (νϑ]αῦ ἴῃ 118 απδθ 1108 Ὁ 236--8ὅ 
Ἰοσαπέαν). ὕπᾶθ οὐΐδιθ. Ῥγο 8 116 δϑῦ, ᾿πηρυϊπιῖβ ἰδίῃ αἰβραθαομθηι 
δαοίουϊ Μ, Μ. ρ᾽δοῦῖββα δία δῸ 1110 οατῃ ἀπ] σϑηϊα οὐ οατα Ἰοαπδοϊξαίθ 
απδάδτη 1186 Ὁ 4--11- 11--82 1ὴ 8πἃ ἐγδηβύδτη ᾿ 6558. Νβὸ ἐδιῆθῃ ἴῃ 
Αὐϊβύοίθιθ Ὑθυθμάθηη Ὧ6 5ἰπαὺῦ 86 δβίδι 46 ΘΟΉΒ10 800, απο ἴῃ 
οὐβ1οῖβ οτηπθ δα πϑππὶ νἰΐαθ γοϑίουθασ. Αἰααὶ π86 αὐἰάθηῃ ἴῃ ἀἰδβραξαύϊομθ 
1 αποᾶ τὰ ΤΟΡΥΘΗΘΠΑῚ ροββϑὶὶ ἔδοῦστη 6886 ἔβο]θ οβύθπαϊδασ. Θυδθ 
Θηΐτη οαρὶΐθ 8 λογικώτερα ἴπθ586 νἱἀθδηξαῦ, βἰαθύϊτη ᾿πβθαπθηθὶ οαρΙδθ 
αποα ἔπιπαδτηθηΐο ἡἰξὑτν δηϊθοθάθηξ8 δα ἀβᾶνῃ ἀοο υπδθ δ} ΤΊΘΙΧΊΠῚΘ 
ϑὕβίοδθ οομυθυ αν. 

Ῥεγϑρεοοίαἃ υἱγίιἐϊβ παξωγῶ, ψιιαΐοηι (οαρ. 4---8) ἀοδογίρϑβέηιιιβ, ἰὐχιιοῖ 
χμαηι δὲ αἰ ῆοϊο χιοα ἔην, εἰ ποδὲβ ργοροδέξινην δϑὲ οριβ, εὐὐ ἔην ΟἨλ68 
ραγίεβ }ιιδένιι8 αὐ οοξινινην, δὲ αοἰϊογιίην ηιοαιι8 βοϊαΐξι" δὲ 8ογυοίιν --- 1109 
ἃ 80. Ου ἐσίξιν ᾿υυυὶς βἐμιαο ἀοαϊξ 6886 υεἰζηξ, ργίηνθην ογομέ μὲ 6α- 
υϑαηξ ροξϊδδίηνην τὰ οὐξίμηυ φιιοαῦ ἠιασίηιε ὦ υἱγέμξε αἰΐογίην δὲ: ἐξα 
θην 8ὲ ξογίο ρεοοσοέν" ἐγ αἰξεγαην ραγέθην ρεοοαθίξι" ἰϑυΐογο βαϊέθηι Ἰαρϑβιι 
(--- 1109 Ὁ 1); ἀοίμαα ὑογοὸ υἱάφαρέ οὐ αὖ 60 εογγαγματ φθΉ 676 856 οοπέϊηεαηέ 
αὐ φιοά πιασὶβ (υεἷ οηνηο8 υεἷ ἐρ8ὲ) πιαξιγ ἃ δια ρμεϊ!ϊοϊινγυξιον τοἱ χυιο ἠνασίβ 
φαμαορέ (--- [109 Ὁ 7). Οπηιηΐηο ἐηΐηι υοϊιρέαβ ϑβιφηνηνύην ρογίοιιηι; ἐν 
εὖ τορμαϊταπαα, φιαηιυῖβ διαηαξιγ, ϑιθηυηυιβ ἰαῦον --- 1109 Ὁ 18. Εἴω- 
οοδτξ ὑογῸ θὰ: ἐρδὶβ 1,8 οοηϑδιϊϊδ, υἱαην χιιαϑὲ αθηιοηβέγαηξίδιιβ, χιαηι 5ὶξ 
αἀὐῆοῖε αἀὐοοιγαΐε οα χα ρεογζδοίο Ἠνθοῦο πὲ ηιοάΐα οὔϑοῦυαγο. Ομ 
αὐβηοιιἑαϊξε ργίηοινην ηυϊΐάθην ἐέα ϑ8ιυοσιυγ γέ" οὐ Οηλη68. ᾿ἰδοηέθν συϑηΐταηι 
αἰοηνιβ 8ὲ ηιιῖβ ηιοαοο αὶ γεοίο αϑεγγαυνεγῖέ, 86 γϑομγγῖξ δαάίθηι, φμοηϊαηι 
ἨδδΉ8886 68ὲ ηιαργαί τϑίπαηι ἑαηάθην τὑθηΐαθ ἐβέϊιιβ ἐεγηυΐὶ ροπεοηαὶ 
βίηί, Αὐ φιιοά (6 [18 φιναοδέϊογῖθδιιδ 7 ἰού ἢαρίέαξγ, αα βἰησιῖα 
χας ασιυρένν βροοίαΐί, φιογιηι οοσγυῖξίο ποη αὐ σοπογαΐοηι ἀοοίγίμαην 56 
αὐ βοηϑιην χιοηαην ρογέϊηοί. Αοηιυοδοοηαινην ἐρίξι ην, ἐϊ8 {μα ηιοῦο 
οομιπθηαία ϑιυγυέ -- 1109 Ὁ 26. 

20. ὅτι μὲν οὖν .... ἃ 28 ἱκανῶς εἴρηται. Οοταρατοηξαν μδ66 Θαμ 
1115 αὐδ 'ἴπ οαπᾶάθηι βθηξθηδίατη ἀθ παύατᾷ υἱτέπ ϊβ οΟ]]Πσοθαπῦαν 1106 
Ῥ 80 ---1107 ἃ 6. ῬδΆ]]Ο ρ]θηΐοτα 116 ἀπ μαθο: “πὶ οσοποράθιηδαμπι 
5ιῦ, πα] πτπὶ Ηἷπο ἡτιούατη ρϑυοῖρὶ ααἱ ᾿ἱπίθυροβι 5 οαριθθτιβ 6---8 ἀθρθα- 
ὕαν, οὖ ροξαΐϊββ δῷ αὔὑδθ ππῆὸ δὰ ἀδβηϊοηθια ᾿ἰβύατη ὩρΡΡομδμ αν 880 
7αγθ Ἰᾶτὴ οαριΐθ ὁ δα ]αμρ!. ΝΙΒΙΠοταῖπσβ τἰΐθ Αὐϊβίοίθθβ γοῦρὰ 1118 
ὅτι μὲν οὖν .... ἱκανῶς εἴρηται μΟΟ ἶρβο 1000 ἰάοπθα οθπβυϊξ. ΕἾΠΘ. 
Θπΐτη αὐϑοβίϊοηϊβ τό ἡ ἀρετή (1106 Ὁ 19) πὰπο ἕδοϊο, Ἰδῖπ ἀπὸ ΒΟΟ 
οαρτθθ 1ἃ οαταξ π δῸ 115 ααἱ ΠΠ]άτὰ ἀϊβραξαίομθυα πὲ] χθυϊηῦ Ἰσπογθ- 
δὰ αὐϑηΐο τιϑιιὶ βοϊθηύϊα ἰδύω βιὺ δὰ νἱΐζατη σϑούθ ἱπβυϊξαθηάδιη. Πδυθυ-: 
[ηνὴν ἰρτθαν αποάδηηπιοᾶο τὰ 1ὰ αποὰ Ῥυϊάθτα Ο8Ρ. 8 ΒΕΠΙΣΩΌΤΩ νἱἀθθαίαν 
(ἐπεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγματεία οὐ ϑεωρίας ἕνεχά ἐστιν... οὐ γὰρ 
ἕν᾽ εἰδῶμεν τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ σκεπτόμεϑα, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἀγαϑοὶ γενώμεθα... 
ἀναγκαῖόν ἐστι σκέψασθαι τὰ περὶ τὰς πράξεις πῶς πραχτέον αὐτάς᾿ 
1108 Ὁ 26--80); αὖ αβϑαυτηὐδ, τηΐθυῖτι θοῷ οΟρσ ΠΟ π6, απᾶθ Ῥυ]τηττη 5Ρ6Γ- 

! 

ἐδ 



᾿ιο9αϑϑτοῦ μέσου εἶναι τοῦ ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ ταῖς πράξεσιν, ἵκα- 

ΑΝ 
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-» , Ἁ "Ἅ " νῶς εἴρηται. διὸ καὶ ἔργον ἐστὶ σπουδαῖον εἶναι" ἐν ἑκάστῳ 
36 γὰρ τὸ μέσον λαβεῖν ἔργον, οἷον κύχλου τὸ μέσον οὐ παν- 

᾿ τὸς ἀλλὰ τοῦ εἰδότος. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν ὀργισϑῆναι παν- 

τὸς καὶ ῥάδιον, καὶ τὸ δοῦναι ἀργύριον καὶ δαπανῆσαι" 
Ν τ τἐρ [} 2 τε 

τὸ δὲ ᾧ {δεῖν καὶ ὅσον καὶ ὅτε καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὥς. οὐκέτι παν- 
. ΕΓ ο΄, ᾿ ΄ ᾿ 3 Ἁ ΄ ᾿ ν 

τὸς οὐδὲ ῥάδιον᾽ διόπερ τὸ εὖ καὶ σπάνιον καὶ ἐπαινετὸν 

860 χαὶ καλόν. διὸ δεῖ τὸν στοχαζόμενον τοῦ μέσου πρῶτον μὲν κε 

28. καὶ ταῖς] ΚΡ καὶ ἐν ταῖς. 28. {δεῖ δᾷ4. ὁοπῇΊ. 29. διόπερ] 6Χ 
ππὸ (υὐ νἱᾶ.) ΚΡ; οοὐΐ, ὅπερ ἐστὶ. 

προραΐαν, Ἰοησο Δ] ὔοΥ δὺ πιαϊῦο τηθ]ῖπβ, Ιέαασθ πὸ Ῥϑυνυθηξαμα 6886 6 
ΤΉΟΥΘ 50 οἰδαβα ἀἀϊθούα (ὅτε μὲν οὖν ... εἴρηται) εἰσιϊβοιῦ, παπᾶ 
ΘΟΣΊΟδΒ αὖ ἴῃ Ἰρβϑῖὴ ΟἸΘαβα] τη οτηπῖδ, οοηρσοταῦ, αὐτατη β ϊβ οθυττη 
810 ἴογθ αὖ Ἰοσθηῦθβ τθοχ δηϊπηθἀνθυθαμητβ αἀὸ Ῥοὐϊββίπηατη οαριῦὺθ Ῥυδθ- 
οϑαθηδβ ἀϊδρυίούομ5. πἰύωμύτν βϑηὐθηξίαθ ργορομθπᾶδα. 

24. διὸ καὶ ἔργον ἐστὶ σπουδαῖον εἶναι. . . . 29 διόπερ τὸ 
εὖ καὶ σπάνιον κ. τ. Δ. Ἦδθο αὐἰάθηη οὐ ρούογαπὺ ρυϊάθηη οοποὶπαᾶϊ οὗ 
Θομοίσαδο βαηὺ 1106 Ὁ 238--8ὅ; δὰ α. 1. γν. ϑρηξοηθια ἀαΐθηη βα 8 ὑγιΐα 
οϑὺ, αὖ νἱχ ορουύθαῦδ ἴῃ δηϊτηση τϑυοοᾶσο αὖ Κ᾽τηοηϊάθατη γαλεπὸν 
ἀγαϑὸν ἔμμεναν ἴῃ αὰοὸ Ρ]αΐο. νουβοΐαν Ῥυοίαρ. ρ. 889 βαα. δαὺ Αὐἱβίο- 
[6115 Ἰρϑῖαβ Ἡγταηῦτῃ.,, ἀρετὰ πολύμοχϑε“. Φυοά γοΥῸ δϑῦὺ ἔργον, Ἰάθτη 
σπάνιον 6886 ῬΤΟΌΔΌΙ116 οἵ, ΤΒΘορῃ. 180 ἀρετῆς δ᾽ ὀλίγοις ἀνδράσι μοῖρ᾽ 
ἕπεται: Υ. 1166 Ὁ 34 σπανίας δ᾽ εἰκὸς τὰς τοιαύτας (φιλέας δι᾿ ἀρετὴν) 
εἶναι" ὀλίγοι γὰρ οἱ τοιοῦτοι; οἵ. 1187 ἃ 4. Βδίαγη ἴπ αἰταπιασθ Ρδῦ- 

ἴθι αὐποα ἴῃ 580 ρὍΌΠΘΥΘ οϑὺ ρϑυΐθούιμη: ὃ ϑηριώδης ΠΟῸ τηΐϊπθ ασδ]ἢ 
ὁ ϑεῖος ἀνήρ 1140 ἃ 31--80; Ἰηὐθυτηθα!! οἵ πολλοί. Νοαθθ δΌΠουτοὺ 
αποὰ ῬΙαῦο οὐΐδηλ ἰῆνθιβο ογάϊηθ πούϊομτπτη.,, τὸ γὰρ σπάνιον τέμιον “ 
αἸοιῖῦ (Βαΐμγᾷ. 804 Ὁ). 

28. τὸ δ᾽ ᾧ καὶ ὅσον καὶ ὅτε καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὥς, οὐκέτι παντός. 
Βαρριθηᾶδ νοὸχ τὸ δ᾽ (ν. τὸ μὲν νΒ5 260) ὀργισϑῆναι ἢ δοῦναι καὶ δαπα- 
νῆσαι, αὖ ρΡοτρθπάθτῃ εἷῦ ᾧ δεῖ καὶ ὅσον... καὶ ὥς. Νοοραδατία μᾶθο 
οονγθούατδ; 46 1οο0 ὑδηύπιῃ, 40 νοὸχ δεῖ ᾿Ἰηὐογβουθηᾶθ 810, απϑουθυθ Ποϑῦ; 
γ61 αἰτατῃ τηι8}15 ὈΪΒ θᾶτη 8 αὖ ἔμούαπι οϑὺ 1106 Ὁ 21. 22. Τύρα 1ὰ 
γιάουῖβ, δ νθ] 15 Ῥυύϊοα!αθ το] αὐϊναθ ὡς φρουγηλ δου δοοθηύαμι; οἵ. 1142 
Ὁ 28 καὶ οὗ δεῖ καὶ ὥς καὶ ὅτε. ὍὉΌΙ Θηΐτη ἴῃ ΘΠ ΤΏ "415. ΘΟΙ ΠΥ τ8 
ταθιη Ὀγ5. Ὀγθυ]Ἱοαπθηὐδ ἢΠύ, αὖ ἴῃ ἀπῷ ρατγυϊου]ῶ νἱβ βθηἐθηςδθ το] νεθ 
1πϑὶν, νἱἀθύαν τὸ ἄτονον ἔμ]οτο θροσθ. [Ι͂ἰδαπθ καὶ ὦ ς 5ουϊοιθαν, βοᾷ καὶ 
ὡς δεῖ (σοϊαῦ 1106 Ὁ 22), απδιηααδηα 8 46 Ἰορτοῦ γοϊΐομθ οορτῦθβ αὐτατα- 
απ ὡς οδᾶθιι νἱ οἴθυθμπάστα δῦ, Υ. οὗ δὰ 1106 ἃ 1. 

80. διὸ δεῖ τὸν στοχαζόμενον τοῦ μέσου: ταθτηϊηθ6 015 ̓ ρβᾶτῃ νἰσϑαύθχηῃ 
6888 στοχαστικὴν τοῦ μέσου 1100 Ὁ 28. 16. Θ'δθ γϑῖῸ δ μῖπο ἀβαὰθ 
τα 7 αὖ ἴῃ ἀΠ 0111 οροτῦθ ρυπάθηξίαθ οομβι] τω ἀαπύαν, θῶ ἰοῦα ἃ ἀϊδρα- 
ὑδί!οηθ οαρ. 8 ρϑπάθηξ, αὖ βἷπθ ΠΠ1ὼ πθὸ ἄδυὶ ρούπουϊην πθατθ 1πὑ61]]ΡῚ. 

Β 9 
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᾿Βυ ἀποχωρεῖν τοῦ μᾶλλον ἐναντίου. καϑάπερ καὶ ἡ Καλυψὼ ᾳιο9 «8: 

παραινεῖ ι 
΄ Χ - ᾿ Ρ Χ Ε 

τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε 

νῆα. 

τῶν γὰρ ἄκρων τὸ μέν ἐστιν . ἁμαρτωλότερον, τὸ δ᾽ ἧττον. 

ἐπεὶ οὖν τοῦ μέσου. ἰψυχεῖν ἄχρως χαλεπόν. κατα τὸν δεύ- ἡ ». 

τερόν φασι πλοῦν τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν τοῦτο : 
" “ ς » δ᾽ ἔσται μάλιστα τοῦτον τὸν τρόπον ὃν λέγομεν. σκοπεῖν δὲ τ109ν 

82. παραινεῖ] οχ ἀπὸ (πὖ νἱᾶ.) ΚΡ; οοὐξ. παρήνει. τούτου μὲν] ΚΡ 
τοῦ τοῦ; οοἰ. οονταρίθ. 

1. ἔσται] ΚΡ ἐστὶ. 

80. 81 (-- Ὁ 1) πρῶτον μὲν ἀποχωρεῖν τοῦ μᾶλλον ἐναντίου. Ουο- 
τηοᾶο αἰξθγαστη νυἱξϊαπι γ61 θχέγθμχαμι δἸέθυο. δἰ μᾶλλον ἐναντίον νἱγἐπεϊ, 
1108 Ὁ 8 -- 1109 ἃ 19 ἀπάϊνπαυε. Ἐταδ δαΐδμι 1116 ἀθρ!οχ ταξϊο τοῦ “ ““---- “Ὁ 
μᾶλλον ἐναντίον εἶναι: αἰΐοτα ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, αἸίοτα ἐξ ἡμῶν, 
αὐτῶν (1109 ἃ 192). ῬτΟΡΔΌ16 Ἰρίδαν σιδοθῖδαν αὐγατηατίθ βρθοίαυἹ ΟἸΠΤῚ. τ. προ ν τ 

ΠΌΠΟ ὈγΘΥΙΘΥ τη ΟπΘϑτηιν ἀποχωρεῖν ἀπὸ τοῦ μᾶλλον ἐναντίου. Αὐ τιοχ. “Ὁ 
Ῥογρθηΐθβ δια πητβ Ἀ]1πιἃ ΘΟΠΒ απ ἱποῖ ἴθι 8. γΘΙΌΪ5 σκοπεῖν δὲ δεῖ᾽ 
Ὀ1: 40 οὐ ἴρβ8ο τποπϑιηιν ἀποχωρεῖν 76} , ἀφέλκειν ἑαυτοὺς γε] ἀπά-Ἰ ες ες Β Ἔν 
γειν ἀπό τινος, ππρ ΥΘΤῸ ἃῸ 60 πρὸς ὃ αὐτοὶ εὐκατάφοροί ἐσμεν. [ὃ 
Θυδθ τὸχ ἴῃ ΤΕ ΘΙΠΟΥΊΆΤΩ τϑυοοδ δὶ αποᾶ τιοᾶο βουίρύπμι ταῦ εὐκατά- ἡ βνεονι, 
φοροί ἐσμεν μᾶλλον πρὸς ἀκολασίαν (ἃ 15); βοΐτπητια ἀπξοτα 1116 τὴν ἀκο- τς τς 1 
λασίαν ΘΧΘΙΆΡΙΔΥ ἔπϊθβθ δἰζθυῖαβ σϑηθυῖβ τοῦ μᾶλλον ἐναντίου 56. 6708, 
Οὔα5 οαπβα, οδὺ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν. ΤἸΤίδηπθ 60 δἀάποοθιησγ, αὐ ἀἰοδπητβ 
γοοθη τοῦ μᾶλλον ἐναντίου γ581 ἱτητησίαξο ρϑΌ]] τη 56 58 πὸ ποιηϊητιτη 
ἀϑὰ δια 1ἃ τοίοσθπάδηη θ586 αποᾶ οἂρ. 8 δγαὺ αἰξογα βρθοῖθβ, τὸ μᾶλλον 
ἐναντίον κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Θυοᾶ εἰ γ8 88 ἀϊοϊξαν ἁμαρτωλότερον, 
ρῬαξοὺ ἁμαρτωλὸν ΠΟ 6856 14 ἴῃ απο 8 6111τι8 ρϑοοαύαν, βοα 1ᾷ ἴῃ. απὸ 58] 
Ῥϑοοθίασ ρ]τβ ρϑοοδέϊ βἰὺ: οἵ. ἃ 86 τὰ ἐλάχιστα τῶν κακῶν. 

81. καϑάπερ καὶ ἡ Καλυψὼ παραινεῖ: αὖ νοσθιῃ ἰδίῃ δρυᾶ Ηο- 
τηθσατη (Οαγεβ. ΠΠ 219) ΟἹΙχὶβ 6858, ΞΡΘΗΡῸΙ δὰ 1886 8. 20 ποίαϊ. 

1 (-- 7). σκοπεῖν δὲ δεῖ πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ εὐκατάφοροί ἐσμεν. 
Νονα βϑηοπέϊα: Ὀ6η6 ἱστία ΒΘΚΈΚΘυτβ πὶ τηΐπου δαϊξίοπθ ἔθοϊδ, αποᾶ 
δηΐθ σκοπεῖν το σοτητηδίθ, 564 θ]6πη6 αἰβύιηχιθ. Τοίμάθ ἴῃ ἨΪβ συ 5 
δι Ἰάθυη ὙΘυοηῸ απο δα 1109 ἃ 12 αἰξϊσίτηιβ. Εθαΐμι 851 πᾶθο 1ἰδ 
1η 6] χθυτηαβ, αὖ 46. 5’ Πρ ]Οστιτη. Ποτηΐθιιτη ἀϊγθυβῶ ἱπ0 16. ΔΡῚ Ῥαΐθυητιβ, 
7δτα ἀσθίατα υἹἀθὈϊδαγ δὴ τηοᾶο δὰ 1109 8. 80 566. τοοῖθ 7υἀϊοαίατα 5:0. 
'Τοίαμη θηΐμπ τὸ μᾶλλον ἐναντίον, 8θῖι οδιιβα, ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος 

τϑρϑύθπαδ δβϑὲ βὰ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν, ἀἰδοϊαΐαχμῃ νἱάθοιξαν ἃ 80 -- Ὁ 1; αὐ 
πᾶπο δοοθαδὺ δυα αὐ]: ρῥγϑθίθυθα βἰ πρὶ 15 βίηρστα οὈβουνδηᾶδ, 6556, 51] 
Θῃΐτ ἔουξθ ξαΐ παξατᾶ ῬΘου τὶ ταοᾶο δα νἱξίατα αποδοῦπααθ αἰθεέτα μαυ-, 
ἔπ, πῸπ 8 60 τιᾶχίμηθ δαγοπᾶθπι 118 6586 αποᾶ μᾶλλον ἐναντίον 51},, 
βεὰ ΔῸ 60, ἴπ απὸ Ῥτοργῖτιπι Βαϊ ρϑυϊ απ ἴπ6556 ροσοθροσιπῦ. Αὐ υἱάδα ἢ 
Βᾶπο ϊηξουρσδἐδ ἴσῃθτα 1 ἰαπξαται βίαυθ ῬΡοββθ, 81 ᾿Ἰοθαὺ αὐῆσττηδγο ἱπᾶβθ᾽ 
ἃ Ὑϑὰ Ὁ 1 ΞΘΡΟΙΪ ῬγΟΥβτιβ απδθ οτημῖθτιβ ΒΟΉ αἰ ρτιβ ΘΟΙητη τῶ ἴθυθ βἰηΐ, 
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πρὸς ἄλλα πεφύκαμεν. τοῦτο δ᾽ ἔσται γνώριμον ἐκ τῆς 
ἡδονῆς καὶ τῆς λύπης τῆς γινομένης περὶ ἡμᾶς. εἰς τούὐναν- 

’ ᾽ δ Ἁ 3 ’ Η ᾿ Ἁ 3 , -» 

δτίον δ᾽ ἑξαυτοὺυς ἀφέλκειν δεῖ πολὺ γὰρ ἀπάγοντες τοῦ 

, ἁμαρτάνειν εἰς τὸ μέσον ἥξομεν, ὅπερ οἵ τὰ διεστραμμένα 
. τῶν ξύλων ὀφθοῦντες ποιοῦσιν. ἐν παντὶ δὲ μάλιστα φυλα- 

ΝΣ 

κτέον τὸ ἡδὺ καὶ τὴν ἡδονήν" οὐ γὰρ ἀδέκαστοι κρίνομεν 
αὐτήν. ὅπερ οὖν οἵ δημογέροντες ἔπαϑον πρὸς τὴν Ἑλένην, 

τρτοῦτο δεῖ παϑεῖν καὶ ἡμᾶς πρὸς τὴν ἡδονήν, καὶ ἐν πᾶσι 
᾿ τὴν ἐκείνων ἐπιλέγειν φωνήν" οὕτω “γὰρ αὐτὴν ἀποπεμπό- 
μενοι ἧττον ἁμαρτησόμεϑα. ταῦτ᾽ οὖν ποιοῦντες, ὡς ἐν κε- 

ὅ. δ᾽ ἑαυτοὺς) οι. ΚΡ, ἀπάγοντες]} 510 ΚΡ ΝΡ, ἀπαγαγόντες ΒΕΚΚ. 

5018 ῬΙΌΡΟΙΙ αὐ88 γοργὰ βηῦ βίηρι!ουαα. Οποᾶ 81 γοϊαϊϑδοῦ Αὐἱβίο- 
6165, δἰτῦου Ἰοαπθηάαχη ταῦ αὐδηὶ ϑοῦπτη οϑῦ; πη ΠΘ0 γοὸχ αὐτοὶ Ὁ 2 
Ἰάομθο βθῆβι οαγρῦ, 51 δι ὉΠΙνΘΥβιση σΘπτι8 ΠΟΙ Πτη βρθοῦθϑ, Π66 ὙθυΌδ, 
ἄλλοι γὰρ πρὸς ἀλλα πεφύκαμεν ἀπῦτῃ 1ἃ αἰοσμηῦ, 1105 Πποιηΐπθ δα ἃ]ϊα 
ἀθοϊπαγθ (γοαὺ οᾷ ἀνελευϑερίαν ποπηί]]οβ, ἃ]108 δᾷ ἀσωτίαν), 564 πο 

. ΤΗΪηΠ 8 γϑοῦθ θϑάθιη 1π Θδ 1 βθηθηίίϑηῃ 1ηὐ6]]Π0] Ῥοβϑυῃῦ αὖ ΟΥΠΠἶπΠ0 σ6- 
ὨὰΒ Πατηθηττη ἴῃ 8110 αἰθούαυτη Βθμθθ Ῥοὐϊββίτηθτη τῇ ὑπερβολῇ ἀϊοαῦαν 
ἀθαϊξαχα 6886, ἴῃ 8110 τῇ ἐλλείψει; αὖ δὰ Θαῃάθτι τοι βρθοίθηῦ ἀθ χα 

᾿ Ῥυδθοθάθηξθ οδρὶδθ ἃρθθαῦαν νϑυ 8 πρὸς ἃ γὰρ αὐτοὶ μᾶλλον πεφύκαμέν 
᾿ πῶς κι τ.1. (1109 ἃ 18). Θυῶ ἴῃ τ αὐοᾶ Ὁ 8. 4 (οὕ, νβ 7 54.) Ἰᾳθθιμαν 
᾿πηρυίτηῖβ ἡδονῆς καὶ λύπης τῆς γινομένης περὶ ἡμᾶς ταὐϊοποτη ΠΕΌΘΓΘ, 
ἀαὈϊδαμῦθβ ποα Θχρθαϊμαῦ; ρχυοὰσῦ θηΐτη ἡμᾶς ἀϊοὶ ΒΘΠΒου  μλπ8 αῦ Β᾽ΠρΡῸ]ΟΒ 
αὐοβαῖθ δαῦ ΟΥ̓ ΠΟΠΊΪηΘΒ, δῦ 46 νοϊαρίαξθ οαἱϊ οὔποθ. ΟΌΠΟΧΙΪ βαπὺ 
ααῦ 6 δῷ αὔϑτὴ ποβηιθῦ ἱρδὶ ρϑγοϊρίτηβ ργορτυίαμι οοριθαθίτηθβ. ΑἸδΟΥ 

οἰριδαν ῖο Ἰοοὰβ οοτηραγαύαβ θϑῦ απ 1106 ἃ 82 86α. (θᾶ α. 1. ν.): 
ΠΌ]1ὰ Θηΐμπι δἴο οϑὺ γὸχ απϑ ἀἰδθύϊηρσαδῦαν [ηὐθυ οοτητηπηΐῶ ἱπέίθγατιθ ρ6- 
ΘΟ]. Θαδθ ομληΐῶ 60 πὴ ϑἀδποπηῦ, αὖ 1118 ΒΘροηθπμδ 6588 ΠΘΡΌΓΙΩ, 
μα πορϑύαγιιβ, ΒΘ 6 αποαὰθ ἀιώραξαμίι θῦθ οΟ]ο5. γϑυβαύδ 6886. 

1. ἐν παντὶ δὲ μάλιστα φυλακτέον τὸ ἡδύ. Ἔν παντὶ εαἷδ; τηυϊίο 
Θηΐῃι Ἰαὐϊαβ ρεῦθῦ ἀϑὰ8, αὔθ ἐκ τοῦ φυλάττειν τὸ ἡδὺ οἀρίαπῦ, αὔδτηῃ 
αὖ ᾿ἴπᾶθ γνώριμον 810 πρὸς ὃ εὐκατάφοροί ἐσμὲν (Ὁ 2). σαϊρσο οηΐτη ἡ 
ἀπάτη διὰ τὴν ἡδονὴν ἔοικε γίνεσϑαι, τπᾶτῃ ἴρθὰ οὐκ οὖσα ἀγαϑὸν φαί- 
νεται 1118 ἃ 84. 

11. τὴν ἐκείνων ἐπιλέγειν φωνήν 1. 6. τὴν τῶν δημογερόντων 
ΠΤ το9 

; ἀλλὰ καὶ ὡς, τοίη περ ἐοῦσ᾽ ἐν νηυσὶ νεέσϑω, 
μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. 

Τη δῖ58 ροδίαθ Ἰδπαδύϊοηιθαβ, 864 πομ τηΐηπ8 1 ΘΟ] Ιρ 5. νοοθ}18. (αὖ 
τηοᾶο ἀδέκαστοι) οὖ οτηηῖηο ἴ ΒΟ. Θμαϊ σθηθτθ βὐπιάϊπηι αποδάδηη 616- 
θϑαμίϊαθ ἴῃ Βοο οορὶΐθ, πααᾶ δἰϊθπσση 1ΠΠπᾷ ἃ ποὺ αἀἰδβρυθεαύομβ Ἰοθ0 οὗ 
ΘΟΠΒ1110, ΔΡΡΆΥΘΙΘ νἱχ δῦ αὐοα ρ]υσῖθα8 οβὐθηδαΐαι. 

12. ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν: τῶν Ὑ6] 5112}]ΠΠπ|6ὸ 1η Εμϑῦ, ϑϑὺ 1860 
Ὁ ὁ οὐ 1891 ἃ 18 (β6α ἴῃ βρυυ18 ποὺ. δᾶ ΑἸθχϑηάντιτη τησ]ῦο ΒΘ 118), 

ν τι Α 9 3 , ᾿ ᾽ ᾿ »» , 

πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ εὐκατάφοροί ἐσμεν᾽ ἄλλοι γὰρ Β 9 
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89 φαλαίῳ εἰπεῖν. μάλιστα δυνησόμεϑα τοῦ μέσου τυγχάνειν. 1109} 18 

χαλεπὲν δ᾽ ἴσως τοῦτο, καὶ μάλιστ᾽ ἐν τοῖς καϑ' ἕκαστον᾽ οὐ 

γὰρ ῥάδιον διορίσαι πῶς καὶ τίσι καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ πό- 1 

σον χρόνον ὀργιστέον᾽ καὶ γὰρ ἡμεῖς ὁτὲ μὲν τοὺς ἐλλείπον- 

τας ἐπαινοῦμεν καὶ πράους φαμέν, ὁτὲ δὲ τοὺς χαλεπαί- 

νοντας ἀνδρώδεις ἀποκαλοῦμεν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν μικρὸν τοῦ εὖ 

παρεκβαίνων οὐ ψέγεται, οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ 

ἧττον, ὁ δὲ πλέον᾽ οὗτος γὰρ οὐ λανϑάνει. ὁ δὲ μέχρι τίνος «ὦ. -.Ὁ 
καὶ ἐπὶ πόσον ψεκτὸς οὐ ῥάδιον τῷ λόγῳ ἀφορίσαι: οὐδὲὶ ἢν. 

γὰρ ἄλλο οὐδὲν τῶν αἰσϑητῶν᾽ τὰ δὲ τοιαῦτα ἐν τοῖς καϑ' ἔλα ἐν 

ἕκαστα, καὶ ἔν τῇ αἰσϑήσει ἣ χρίσις. τὸ μὲν ἄρα, τοσοῦτο 
χέακωπύδήρου “ν πν Ποτέ ς; Ρ. γγε...«. . 4 7 

18. πῶς] ΚΡΌΤΙΡ χαὶ πῶς. 18. ΚΡ ΣΡ προς 28. ἐρευξευὶ ΘΧ 
ἀπὸ (αὖ νἱὰ.}) ΚΡ; οοὐδ. τοσοῦτον. 

ἴῃ ῬΟΙῸ, 1812 Ὁ 84; ἴΐοπι 418 Ὁ 2; 488 Ὁ 21; 216 ἃ 8. ΡΙῸΡΘ ϑοοραϊῦ : 
Βοο Ἰοαπθηα! οΘΠῸ8 ᾿μὰ γΟΟΘΙῺ Τ]ΘΡῚ5 Αὐϊβεο διίοδτα τύπῳ εἰπεῖν; αὐταπη- ι 
αὰθ αποἀεχητηοᾶο οομ)απούσχη Ἰορί πηι 1107 Ὁ 14 νῦν μὲν οὖν τύπῳ 
καὶ ἐπὶ κεφαλαίῳ λέγομεν. Συνάγειν τὸ κεφάλαιον 1042 ἃ 4 δχβίαῦ; 
οἵ. 1401 ὦ 9; Ῥγϑϑίθυθδ υϑυύθατη Ὑ6] βΒ'τρΙθχ γ6] οογηροβιθαχη τϑρουϊθαν 
1018 Ὁ 80: 106Ὁ9 ἃ 17; 196 ἃ 28; 1822 Ὁ 80; 1207 Ὁ 22: δάνουθίατα 
κεφαλαιωδῶς 988 ἃ 18; 1416 Ὁ 8; 1419 Ὁ 82... Θὺο υϑὰ ΤτΘπαδ]6η- 
ῬατρΊαΒ αἰ] ρούθνταῦ, ααπτῃ αὐοπάδτη οΟΠ]οδγθὺ, σϑύϑη Μαρηογυχα Μοτᾶ- 
Ἰΐατα ἱπβουϊρύϊομθιη οθ86 ᾿Ηϑικὰ κεφάλαια. ϑεᾶ γναϊᾶθ ἀπθῖῦο δηποι 
ῬΙοσαθαῦθ ο᾽υβ ΠΌΥΪ ρᾶγύθβ βουιρύδθ οϑυῦθ βιπῦ τοϊπΐτηθ κεφαλαιωδῶς. 

14. χαλεπὸν δ᾽ ἴσως τοῦτο. Τοῦτο, ποη ταῦτα αὖ ογαῦ Ὁ 12; οΟρ]- 
ἰαπᾶσθπι οηΐτη τὸ τυγχάνειν τοῦ μέσου (Ὁ 18). Νϑαιθ πῦπο (--- Ὁ 28) 
ἴῃ 86 τῷ ζῶ σϑυβαθαν βουϊρίου αὖ ἀηΐθα (ἃ 80 566.); 1116 δπΐτη ἀοοθθαῦ 
αὐ ἴῃ ρᾶτίθ ορϑῖῶ ποβίχϑ ροπθμᾶδ θϑβϑῦ, αὖ ἃ ρουνθγβιϊαΐθ παυᾶ 1δ- 
ἐθηΐθ πο8 Διϑυγθθυθυητιβ: ὩΠΟ ὙΘΙῸ 1ἃ Ῥϑυϊοα] τη ἀυθυξασθ οομδύασ, Π6 
οὐϊατη πϑϑοίΐδτηθβ αὐἱᾶ ἴῃ ὙΘΌτ8 σΘΥΘΠΙ5 ῬΘΥΥΘΥΒΌσα 5ιὺ (διορέσαν Ὁ 1ὔ, 
ἀφορέσαι Ὁ 21, ἡ κρίσις Ὁ 28). ΠΟ νογθηᾶθμ, μ6 γίγθβ πῸ βυβοογθηῦ, 
Βῖο π6 ΟΟα] τηθηξίβ. 

16. καὶ γὰρ ἡμεῖς. Τὰ ποβύτο ἱρϑουττα ἡπαϊοῖο γατγὶθἐαύθση 8]1α δῖ 
ΘΟμβρίοθῦ θαπᾶθηι γοηΐδτη τϑ]]α αὶ ἀδθϊμλυθβ, αὖ Θ085 ΠΟῚ Βἰτηθϊδο ὍΏῸ 
σταᾶν ἤπθβ, ααἱ αὐἰᾶθηη παπὸ ΠΟΪ8Β ἤμηθ5 ν᾽ ἀθηΐαν 6886, θρτυϑββὶ ἐαθυτηῦ 

γἰ αρουῖο ποβίτο ρϑυβθαθδηγαν (οὐ ψέγεται Ὁ 19). 
21. οὐ ῥᾷάδιον ... ἀφορίσαι: ἀἰῆουϊθαθ Θηΐτη ρυΐσυστη Ῥϑα]] τα 

δταούδ, τϑυθυθ αν οϑάθιη (Ὁ 14 οὐ γὰρ ῥάδιον διορίσαι). ΑὈΒοΙν αν αὐἱ- 
ἄθια πῦπο ὁ λόγος, ἰοΐο οπϑῖθ δὰ τὴν αἴσϑησιν ἰταυδίαῖο (Ὁ 28); 5868 
ἰδύω οθυῦθ γί πΟῸῚ ταΐητβ ἰαῦθ Ἰδπὶ ρυϊᾶθτα Ὁ 14 βα. ραίθθδί. 

28. ἐν τῇ αἰσϑήσει ἡ κρίσις. Ἦδ5 ἀθ αὐῷ πὰπο 7πἀϊοίατη ροδβῦα- 
Ἰαύαγ αὐϑοδέϊο 1Π1ὼ οϑὺ τιοᾶο φγοροβιία ὃ μέχρι τίνος καὶ ἐπὶ πόσον 
παρεκβαίνων ψεκτός ἐστιν; (Ὁ 20. 21). Αἃ αὐδῖὰ αὖ τοϑρομπᾶθαξαν τηϊη]- 
βύθυτατη βθηδιθτα αἱ γὰ]ρὸ αϊοπηῦαν, νἱϑῦβ δυαί β γϑ]α πόσαση, πΠ110 
τηοᾶο βαΐξῆοογθ δποθῦ. ϑαμὺ δηΐτη ἄπο γα]8θ ἀΐνουβο αὐδὸ ἴῃ [811 1106 
αἰτίη, οομ]απούίω δι 6886 ὍΒΟΤΌΝ, ΑἸύθγασα, απουβαπθ ἐαπᾶθταῃ του θτα 

Ατίβε. ἘΦΗ1ο. ῷ 
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προ ϑα δῆλον ὅτι. ἡ μέση ἕξις ἐν πᾶσιν ἐπαινετή, ἀποκλίνειν δὲ Β 9 

9 δεῖ ὁτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ὑπερβολὴν ὁτὲ δὲ ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν" 
οὕτω γὰρ ῥᾷστα τοῦ μέσου καὶ τοῦ εὖ τευξόμεϑα. 

24. δῆλον] ΒΟΚΚ.; 1]. δηλοῖ. 828. ὁτὲ --- ὁτὲ] 6Χχ ἀπὸ (αὖ νἱᾶ.) ΚΡ: οδίϊ. 
τοτὲ --- τοτὲ. 

ΔΙΑ αἷ8 ἸΤΆΒΟΘΗΒ ὈΓΟΡΎΘΒΒΕΒ δῦ, ρῬγογοοδύαβηθ δἰ δάνθυβαυ Ιη]ατὶδ, Π]αᾶ, 
ἰα]ῖα., Θορτιοβοὶ πθαυϊῦ Πἰδὶ ΘΧχ ΒΘηΒΌΌΤη 1]]ΟΥ τὴ ὑθδυϊτηοπῖο, ααο ργναὶ 
πΘΒοϊγθιηὰβ αὐἰᾷ ἔδούστα δββοὺ. 8 δοοθάδὺ αἰύθυιιπὶ Ὥθοθββθ δϑῦ, αὖ 
κρέσις 5᾽δ: ΒΘηΒ.8 βοι οϑῦ αὐϊάθτῃ γϑοῦϊ δϑαὰὶ ἀθοουΐ, αὰὸ ἀπούμβ ὰθχ 
εὐδῦ αὔταμι ᾿ἰοαουῖῦ παΐς αὐἰάδιη οὐ ἰπύθυ Ὠᾶβοθ γθ8 δὺ μοὺ ἐθιιρουθ ἴδ- 
ΟΟΥΘ αὐοα ἔροϊυ δὴ Ῥγυοσβαβ 1Πτοϊδατη ἔπουῦ. Τὰ απο οογπθηᾶο, δαᾶίοπᾶο 
ΠῸΠΟ τηοᾶο βοῖτὶ ρούοϑὺ. Αὐὖ Αὐϊβυοῦθιθβ ραββίτη ααστη ρυϊπηατα γϑτὰ 8}- 

᾿ ἀὔδτηῃ 880 7ατ δὰ ρϑπὺβ τῶν καϑ'᾿ ἕκαστα (γ8 22) διάβου! ρει, βα 5 μβαρϑὺ 
τὴν αἴσϑησιν ᾿άνγοοδτθ, π6 ἀἰβυϊηρτιθηβ αὐἱᾶθτη α α ἃ τα π τη ἀϊοαῦ αἰσϑη- 
σιν. ὕπαρ ἰδούμπμι ϑϑὺ αὖ βδβθρίιβ δια βθηβιη αὐδιδὶ ἹΠ ΓΘ] ΘΠ, αἿΪ ΠΟῚ νυ 
ἴϊα, τασ]ύατη αἰογὸ ἃ δἃ αἀὐδπη μῸ8 ἀϊοίτητιβ οοπβοϊθηία, Βα 18 Ῥσορθ 86- ὦ 
οοαδξ, 564 τ βθῖθὶ αὐἱάθηῃ ἴῃ ΕἸΠΗ1οΙβ οχροβαθσῖῦ, ἀπ ΠΠ]Πὰτπὶ δ 6586 
ἀϊοοῦ ν6] ἴθ αὐ Δηΐϊ ρᾶῦῦθ πϑθατη 6886 γ8] αὐδηΐαχα 1111 ὑυ] 6 γ6 
γϑ]ὺ, ΝΙτηϊῶ θηΐτη Ὀγθυῖϊύαθθ Ὡ6Ὸ βῖηθ οὈὐβουχγιίαῦθ βαπὺ ἀἰοίω αὐδ6 ἴῃ 
δ τ ἀπῦτα οαραὺ 12 ΠΥ] Ζ Θχμϊρθοὺ τούτων οὖν ἔχειν δεῖ αἴσϑησιν, 
αὕτη δ᾽ ἐστὶ νοῦς οὐ διὰ γὰρ τὸ ἔχειν ἐκ τῆς ἐμπειρίας ὄμμα 
ὁρῶσιν ὀρϑῶς (1148 Ὁ ὅ. 18). ΟἿ, οἰζδτη 81 ρδοθῦ δὰ 1098 Ὁ 8. 

28 (---260). τὸ μὲν ἄρα τοσοῦτο δῆλον κ. τ. 1. Ἠδθο 6].5 Βαπὺ, ααἱ 
οτηϊδδᾷ ΠΠ1ὼ αἠδουϊθαῦα Ὁ 14--28 τρᾶϊῦ δ ῬΥΪΟΥῚΒ Βα )08 οδΡ 5 οδεύδβ 
βϑῃὐθηὐαβ. -- 

Γ 1--8. 

6 Βδὸ ρᾶῖύθ ΝΙοοιηθομθοσατη νἱὰθ ααδ Ὀγουϊῦθυ αποίαξω βαηὺ 
δια τηϊύατα ΠΥ] Β. Βϑοῖθ γϑύοὸ 11116 ἀϊούδηη θ586 ππΐνθυβᾶτα πᾶπο ἀἶδβρτι- 
ἰἐωύϊομπθμι, απ τὸ ἀκούσιον καὶ τὸ ἑκούσιον, ἀρίπᾶθ. ἡ προαέρεσις οὗ 
ααδ8 ἄτῃ ΠΠᾺ οοπαποίω οδὺ βούλευσις, ἀθηΐαπθο ἡ βούλησις ρογίτδοίανθαν,, 
Ὁ Ατιβύοὐθιθ αὐἱάθτῃ ἴω ᾿πϑυϊαθατη 6886, τοὺ οτηηῖβ βρθοίαγοῦ δια Ῥ]Θηδηα, 
γισύαϊ 5 οὐμίοαθ οορηϊθομθηι, βο δ ῬΘΥΒΡΙ οἱσαν ΟΟ]]αῦο ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΙΟ (ρυϊτηδ; 
ῬΥΪΤΩΙ ΟδΡῚ 15. ρῬϑυϊοαο) οὐμὰ αἱ ϊτηὰ ρᾶτΐθ (οαριῦθ οοἴαγο)η. ὅδῖπ ϑοοατῶ- 
ἀλὰ8 συρίδβ οβύθηαιὶ ααὰ ἐθημᾶθηη πϑοθδδιΐαδθ αὐδϑὶ οοϑοῦτβ 1086. ΒΟΥΙΡΌΟΥ 
γοϊπϑυὶῦ νἱάθυὶ δα πονῶβ μ85 πούϊομιθϑ ῬΘΥΤΘΧΙΊθ86, ΡΙαγτῶ βαρρθίαμύ. Εὖ: 
Ῥυϊπησσι αὐἱᾶθπι, αὖ ΤΔΟΥΘΙῚ ΒΟΙΙρύΟΥΒ ὈΘΠΘ πΟΒοδβ, δι 14 φηΐτηνβ ϑᾶγθυ-, 
ἰθπᾶσβ, απο τηοᾶο 10 οχύγθιαο ΠΠΌ0τῸ Β (1109 Ὁ 18---24) 46 βπῖραβ αὐδϑὶ 
αὐἱθυβάδιη τοῦ ψεκτοῦ οὐ τοῦ ἐπαινετοῦ αυδδδιθαμη οϑῦ, δτη νϑῦοὸ 1109 
Ῥ 81 ροὺ ϑᾶπάθιη ἐπαίνων καὶ ψόγων ποίϊοπθιη ὑγϑηδιθαβ δὰ τὸ ἕκού- 
σιον Ῥαγαῦασ. Ουδ ἴῃ τ ἔδίθια ἴϑυσθ βϑηὐθηθίδμη Ἰαύθσθ ἀϊχϑυῖὶβ: αποᾶ, 

οὐ φἴος τος ἰπᾶθ ἃ 1101 Ὁ 81 (ὃ μὲν γὰρ ἔπαινος τῆς ἀρετῆς) οὐ 1108 ἃ 9 (τῶν 
ἐς, ὐθονεα ἕξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς λέγομεν) 88606 φῬοβύμ!ανίτητιβ πθοθβϑιθα- 
τ ον Ξς α(ος, ἀ1π15. νἱποῦ]αγα πύου νἱγθαύθια. ᾿ἱπίθσαυθ Ἰϑαάθιη, δὰ δἰϊαα αποάάδι 1π- 
ἐξ ποτ᾿ ἀποὺ δηΐϊτηστη αὐοᾶ δᾶμπαο οχίββατα δῦ; αὖ Θηΐτα νἱσίαβ σϑούθ οἰγοῦτ- 

ἌΡ χιτ- τῆς ΒουΙθαῦαΣ, ὉΠΌΤΩ ΘΘΠῸΒ ἰαπαθδηι ἀἰΐθθσχο, Ὁ Π]ὰ βθροπθπάσπις πϑῖη ααο- 
ἐς ἐγὼ φκου- πἴδτη Ἰαπᾶδαηΐαν τὰ ἑκούσια 5018, ποῃ Ῥουθϊποῦ Υἰχύαβ ὯΝ τὰ ἀκούσια. 

4- « Ῥοΐπᾶθ βἰμαλ! ταοᾶο ἀμ Ὀἰδατα 6586 βοηὐθηύϊδμι ὑγϊωμπι ὅτε ἡ ἀρετὴ. περὶ 
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πάϑη τε καὶ πράξεις 1109 Ὁ 80 (γ. δὰ 1106 Ὁ 16) βρομΐθ ἀρρατού. 
Ἐπ θπῖτη 51 0 οοποθᾶθπαθμ την]ΐα τῶν παϑῶν καὶ πράξεων ποϊθη θα 
ϑιᾶθ888, υἱγξαξίβ σθῦὸ ἐοέδπη ορθγᾶτη γοϊθηὐϊατη 8586, ρυϊοσθια ἀθβηϊϊο- 
πθὶ οοΥγθοδασᾶ, ΘΡΘΥΘ Ῥτοθαύατα δϑύ. Ῥθηΐϊααθ τρεϊααύνα ΒΘΙΩ6] 1106 
Ὁ 86 νἱγδαΐοια γοοανὶὺ ἕξιν προαιρετικήν (οἵ. δὰ 1. 1.), ἀθϑι ἀθυαθαθαν 586 
ὉΠαυδ αἰϊδραίαύϊο, ἀπᾶθ αὐἱὰ οββοὺ προαέρεσις, οἰκειότατον ΠΠῸὰ τῇ. 
ἀρετῇ (1111 Ὁ δ), Βοίγϑιηυβ. 

Τίω ἰριδαν Αὐϊϑύοῦθθβ ἴρ86 αἀὰδ ῥγίτηο ἰἰῦγτοὸ ΓΠ' δχροπαμξῃν 58,018 
Β8Π6. ἢγτηΐβ Ὑἱ ποῦ} }β δὰ δὰ δα! ρανγιῦ αὐδ Ῥγϑθοθββοσπηθύ. Νθο ὑδιιθη 
18, αὰἱ ὀαϊϊατη ΥΘΥῸΠῚ ΠῸΝ ὈΪθηθ ἱτηρουϊζαβ δι, 866 οορημονίββθ βθ 8 
ΒαθΘοῖῦ. ΝΙΒΙ]οτηΐϊηυβ δηΐση αὐγττηαιιθ ὙΘΥαΤη 6886 ροξθϑὺ, οὖ ἰρβῦτῃ 
βΒουϊρύογθτη Ἰοπρθ ῥυΐοτα δθβϑυϊπηδββθ αἀαδ86 ροβίθσυίοσα ὑγαοίαωνῦ (Θβὺ δπΐτη 
ὁδὸς ἀπὸ τῶν ἀρχῶνῷ οδὲ ἐπὶ τὰς ἀρχάς 1095 ἃ. 88), οὖ τηϊργα58θ ΥΘΤὰ 
α΄ αθδτη, αὐδτηατδτα πθ ἴδ, αὐϊάθιη οππηΐ . ΘΟ] υπούϊομιθ οατη οδέθυῖβ οῶ- 
γτϑαῦ, ἴπ Θατη Ἰοθαμη 600 ΟἸΠΠΪΠΟ Ἰπβίαμη δἃ γαὐ! οθμ ΠῸΠ 78πὴ ροβδβὶὺ 
ΔΌβοΙγὶ. Θαυϊα Θῃΐτη ὃ Νοῆπθ ΑὐἹβίοίθ!θβ 'ρ86 υἱάϊββθ οϑηβοπᾶτϊβ οϑί, 
αὔστα τὸ ἔργον. τὸ ἀνθρώπου ἴδιον 1097 Ὁ 28 86. γϑ]]οῦ ἀἸοΘγΏΘΙΘ, 1Π]υὰ} - 
αὐτά θη ΠΘαῸΘ ἴπ 118. 6886 ροβίδατπηι αἀπδ οὔτε ἑκούσια οὔτ᾽ ἀκούσια εἰπὲ, 
(ου7ὰ8 ΘΘΏΘΣΙΒ τησίδ, ϑαπῦ ν. 1188 ἃ, 88 54.), πθαῖθ ἴῃ 118 αυδθ βἰπῦς 
βηρΠοἰξου ἀκούσια Απὶ αἰ θυτίστιθι σθπὰβ ρϑυξίποσο ραΐαραὺ δὰ ἐν αβις 
γειαν ἸΠΠὰτὰ δηΐτηῖ ἀ6 αὰϑ' Ἰοαποθαύα.  [Ιἰδαὰθ αἀαδῷ το Γ' δᾶ 11ὰ- 
βίσαπάδηη υἰγέσϊβ παύασαμη δαϊ]αποίω υἱαθηΐανῦ, δα ἱρβάτη ῥυϊποϊρίπτη 
Ῥοδ ῥα 5 ἑδοιαηῦ, αὖ μαθὸ βῖπθ 11}18 πϑατιθαῦ οοριξανὶ. ῬΟΙΤῸ ααυτη ἃ 18: 
ἴῃ 60 οϑβθὺ ἀἰϊβρυαΐαιο αὖ ἀἰβοθυπθυθπύαν ψυχῆς μόρια, αἀπθμηαπθ δ τὸ 
ὀρεκτικὸν φῬογυθηῃΐατη θββϑῦ, οα]αβ ϑϑὺ Ῥυορυϊασα ταὖ ροβδὶρ οὖ δάνθυβαυι. 
ταδὶ οὐ Ῥᾶγουθ: [1ὔθυτιτη ΡΥΌΡΘ δι ϑᾶμῃ νἱτη δηΐτηο ἰπβίθατη ϑοοθᾶθθα- 
αν αὐ δῦ αὖ ποβύγτιμη πὸρ 510 πῖβὶ απο βρομπίθ οὺ νοϊπηίαθθ ποβέγᾶ 
Θ ἀπ Ἰβϑυίτητιβ. ΒῚ ἰριύτν αὶ ΟΟμβαθυδ, Παθ6 τοϊπίτηθ Ἰδύτ58θ. ΡΒ1]οβο- 
Ῥθυτη 56α ἰὔτο 4 ἐδοῖϊδθ ροβυροβίψαση 6586 αποᾶ οὐΐϊδιη 4110 ἴοοὸ δρίθ 
Δα} ΠΡῚ ροββοῦ, θαπίάθτη παπᾶ οὈ]οαπδν. ἴπῖο αἀποἀδϑηητηοαο ἐθβύθσῃ ὑθτὴ 
᾿ραῦοτθ δἀνγοοατο Ἰϊοαθυϊ Ἐπιάθιηστη. [5 δηΐτη ἀθ μὶβ ποίϊοηϊουβ 
Θοάθιηῃ ἔδυβ ἴοθὺ αἰϊἰβρυϊεύοιϊβ δορὶ απο ΝΙοοΙΊΒΟΗΘα; 564. αυστὰ δα 688 
αϊδατιβ οββθὺ, ρυδθίαξαβ λάβωμεν οὖν ἄλλην ἀρχὴν τῆς ἐπιούσης σκέ- 
ψεως“ (1222 ν 16) Ῥϑὲ ἰούΐσιη οαραὺ Β 6 1ᾳ ϑρϑοίανιῦ, αὖ οορυὐᾶ ἀϊ- 
γουβᾷ οδαβαστια πϑύπτᾶ ἀοσογοὺ ΠΟΥ ηἶβ Ῥτοργίδμη 6886 ἰαίθπὶ ἀρχὴν 
ἀπᾶθ πδϑοδηΐατ ἐνδεχόμενα ἐναντίως ἔχειν, αὖ οὐ ἴρβα {18 Βυτηδηδ, 
ἀρχὴ ᾿ἰϑθϊ σθῃθυῖ 5ἰῦ δαβουϊθοπαᾶδ: αὐ δαΐθιῃ ἰδ ποβύγω βἰπὺ, δῷ ροὐϊβ- 
βίτησση ἐφ᾽ ἡμῖν 6886, ΘΟΙ ΠΟΒ τηδχίτηθ 6886 ἀρχὰς καὶ κυρίους. 
Θαΐδιιβ ῥγϑθιηϊβδῖβ ἰᾶται 1228 ἃ 9 Ῥουριθαν ἐπεὶ δ᾽ ἤ τε ἀρετὴ καὶ ἡ 
κακία καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν ἔργα τὰ μὲν ἐπαινετὰ τὰ δὲ ψεκτά κ. τ. 1. 
ἴπ βοῃθθπῆδμι αἀδ ἃρθυίθ δα βιτη τ παϊηθτη θούαπι οοπξοττηδύω δύ, ἃ 
αὐΐθυβ ἱποῖρι Νίο. Γ΄ 1: τῆς ἀῤετῆς δὴ περὶ πάϑη τε καὶ πράξεις 
οὔσης καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑκουσίοις ἐπαένων καὶ ψόγων γινομένων 
κ. τ. Δ. Ἑτροὸ ποϊθθαῦ Επιάθηητβ τῷ ἑἕκουσέῳ, τῇ προαιρέσει αἰΐατα Ἰοοῦτα 
ἄἀθροβοθύθ, ποϊθθαῦ οὐϊδιηι ΘΌτΩ δα]απροπαὶ ἀποάστα ΓΘ] ]ΟΘΥΘ ααὶ ἴῃ ΝΙοο- 
τηϑ 615 οϑῦ; ὨΪΗΠΟτηΐπΒ ποὸὰ βθηβὶῦ ἰαηΐαμι, 868 αἰχίδ, οἱ ααἱ Β88 
αὐδιοβύϊομθβ ᾿αἰξέπροτοῦ τϑρυθαϊθμάσση 6886 ΜΡῚ Ῥυτηδ ρηϊμοῖρία, ΥΘΙΌΤΩ 

᾿ ΒΙΙΤΗΔΠΒΤΉΤ͵Η. 

δῖη ρσορίθυ. 866 αἀπδ8 τηοᾶο δχρ]!ουίτητβ Θχουβαυθ, ἴτπη0 ΘΟΤΩΡΥΟΌΒΥΘ 
οἷς 
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γ6115 υἱϑῖὴ δα ταὐϊομθιη αὑῷ' ΝΙοοτηδοπθω αὐαηῦθτν, οδὲ ἰϑιηθῃ 81- 
᾿ αὐἰᾷ αὐοᾶ οὈδίού. ΟΘυύτῃ οηΐτα ΔῸ 60 αὐοᾷ ἑἕκούσιον οδβὺ ἱρβῶ τ ο0- 
σοηΐθ δᾶ τὸ προαιρεῖσϑαι οὐ τὸ βουλεύεσϑαι ροτροτοαῦ (οΡρΡ. 4 οὐ ὅ), 
ἨΘΟΘΒΒΆΣΙΟ ΡΓῸ Ἰἰοοὶ παίατᾷ αἰ Που] αΟ] θ 5. Ἰπηρ]]οαθϑηΐασ. Νϑιη τὸ βου- 
λεύεσϑαι καὶ προαιρεῖσϑαν ῬΘΥ 86. ΠΌΠ]Ο τηοᾶᾷο τοῦ ὀρεκτικοῦ γν6} οἵη- 
Ὠἶηο τοῦ ἀλόγου 6886 ἀϊοὶ ροὐθβὺ, ἰάαπθ θὐϊδιη ταΐπὰβ αὐδηᾶο Αὐἱϑυο θ]θ 
ἀπούοτθ ὑούπμι ἱρ518 ΠπὶθΒ ἀρϑηαϊ βϑροβὶθβ γϑίουθυυ δὰ θῶ αὑδθ πρὸς τὰ 
τέλη βυαηῦ. ΘΙ θυϑπθὶ αὐἰὰ ἰΐω οοπαποαί, αὐἱᾶ ποι, τηοὐύβ οὐ αδοίβ 
ΔΏΗΙ ΟἰἤΘΘΥΘ ῬΟΒ56 γϑυιτ οϑῦ; ᾿ρβϑιη ΘΠ υ Ομ θῚὴ. ογτηη θη τηθη 8 οὖ 
ΤΆ ΟΠΙΒ Θ886 οοπϑίαῦ: αὖ ἀπῦτα ΘΧ ταυϊῦϊΒ ἰοϑὑϊταοηΐατα, Δάβου δια νῶν 
φρονίμων τὸ εὖ βεβουλεῦσϑαι“ (1142 ι 81) γ61 ΠΙυα ἡ μὲν γὰρ (ἠϑικὴ) 
ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρϑόν, ἡ δὲ φρόνησις (ἀρετὴ οὖσα τοῦ διανοη- 

ιτικοῦ) τὰ πρὸς τοῦτον" (1144 ἃ 8). Θυΐδυβ οοτηραΐεαςβ δῖα ἀυ ἰδ 18 
δ πῶθο ἀϊδραίαὐϊο τϑοῦθ πὰπὸ Ἰἰῦγο Γ᾽, ααἱ οτηηἶβ᾽ δ οὐμίοαμη νἱσχύανθτα 
γϑίδυθασ, δβοϊνὶ ρούαουϊύ. Ἢ προαέρεσις Θῃηΐτα οὗ αὐδ ἱπᾶθ δρῶ βαπὺ 
ἴῃ ΟΟΠΠΠΒ απδδὶ βἰύα οϑὺ, αὖ ἴῃ δῶ ροὐϊββίγηστη ἀρραγθαῦ, πὸ νἱγθαθθια 
οὐμίοατη 6886 βἰπθ ἀἰδποδέϊοδ νυἱγθαθθ, πὸ τὸ λόγον ἔχον τϑοῖθ μ8ΌΘΥΘ 
ΠΪβὶ τησπηϊδατη ταῖς τοῦ ἀλόγου ἕξεσιν. Ηΐπο ἰρίθαν ἴῃ αὐγτδτπαταθ ραγύθχα 
Ἰὰχ αὐδδὶ βαρροίθεαῦ; βὶπ ὑα}18. αἰβραύαθο Ἰπΐθυ οθύθσα αἰ θυῖτθ ΚΘ ΠΘΥῚΒ 

ῳ (τοῦ ἠϑικοῦ) οὐρὶζα ἱπίθυρομπθγθῦθ., Ῥϑυϊ σα] τη 88π0 δαἀβίαθαῦ π6 τ88 
αἸΠ01118. οὐϊατα ἱπαυϊδαῦθ Ἰοοουτπι οὐδουγαγούαν, Τὰ αὐοά ἴῃ ΝΙΟΘΟΙΔΘΟΒΘΙΒ 
[αούατη 6586 ἀοϊθυηαβ. ἅμ ΠΟΟ ὉΠΌϊΩ (Π6 ἸΟΏΡΊΙΒ 5112) 5156 ἀδίηῃο 8]. ὰ0 
ϑιοοϊάθτθ Ῥούογαῦ, αὖ αυἱὰ εϑβοὺ βουλευτόν, αὐἱᾷ βουλὴ. Γ' ὅ ΘΧΡΟΠΘΙΘαΣ, 
ἡ εὐβουλία ἀαΐοτα Ζ 10 ἰπ ψυδθβίϊομθχα. γϑηϊγοὺν 

Ουοάβὶ, αὖ αἰϊχίπιαβ, αὐἱἰὰ εἷῦ προαίρεσις οὐ βούλευσις ῬΙ6Π6 ΘΧρ]]- 
ΟΔΤῚ πο ροίθϑ, ηἰβὶ δαξθ βδεῖβ ὀχριογαύῶ θῶ τϑϊϊομθ ααδ8 πίον τὸ ἦϑι- 
κὸν (ὀρεκτικὸν) οὐ Ἰηὔθυ τὸ διανοητικὸν ἱπέθτοθαϊξ, πθαὰθ δᾶ τὴν βούλη- 
σιν (Τ' 6) Βᾶθὸ ποῃ ρουϊποηῦ. Νϑηι αὐατη βοίδιητβ (ν. δὰ 1102 Ὁ 80) 
Βδπο οὕτῃ ουρίάϊπθ οὐ ἰγῷ ὑγρατγεϊθατα ὀρέξεως παὐατδτα ΧΡ] γθ, οὐ ἱρβῶ 
γ6 οὖ γϑυ]8 Αὐἱβύοὐῦβ!β γοοϊ 8 τη ομθσηθν, ἴῃ μδὸ ἀπᾷ ποὐϊ ἠῶ γἱχκ ῬΟΒΒ6 
ϑοααΐοβοῖ. Οἷβ οπΐτη βούλησιν 118 ἐσ! Ὀαουῦ απδ6 γαὐλοηῖβ οχρουύϊα βαηὺ ὃ 
ἘΠ ῬὨΠΟΒορμὰΒ ταοᾶο ἰΐω Ἰοαυϊδαῦ αὖ τὴν βούλησιν ταθη 5 ρούϊιβ 6886 
ἀϊοοῦ, τηοᾶο ζω αὖ νἱάθαθαν θῶτὰ ἃ ταθηὐ8 πούαγα ΟΥΔΠΪΠΟ ΒΘΡΎΘΡΈΤΘ. 
Οἱ. Τορ. 126 ἃ 18 πᾶσα βούλησις ἐν τῷ λογιστικῷ; ἃ. Απ. 482 Ὁ ὅ 
ἐν τῷ λογιστικῷ ἡ βούλησις γίνεται, καὶ ἐν τῷ ἀλόγῳ ἡ ἐπιϑυμία 
καὶ ὁ ϑυμός; οὖ ΡΟ]. 1884 Ὁ 22 ϑυμὸς καὶ βούλησις, ἔτι δὲ ἐπιϑυμία 
χαὶ γενομένοις εὐθὺς ὑπάρχει τοῖς παιδίοις, ὃ δὲ λογισμὸς καὶ ὁ 
νοῦς προϊοῦσιν ἐγγίνεσθαι πέφυκεν. Ουδτῃ ταδχίτηθ πᾶθο ῥγοΐθοιο δὰ 
οὐμίοατη βοϊθηξίατη βρθοίαμῦ. Αὖὐ Νίο. Τ' 6, αυοᾶ οαραῦ ποὴ ὑδπύπμι ἴῃ 
ΝΙΟ., Βθᾷ οχὐγηῖπο ἴῃ Π10γῖβΒ Αὐἱϑύοὐθὶ θῖβ ἀπῦχτη ἰρβαιη τὴν βούλησιν ῬγῸ 
ἀΥσυτηθηῦο 5101 βατηβιῦ, δᾶ πῶ5 αὐϑδβύϊομιθβ ἀπαΐαηθ αἰῆπθηῦθβ πΘ6 8006- 
αἰδαν αὐἱάθια. Υ'. δὰ 1118 ὦ 1ὅ. 

ΟδΡ. 1. ἃ. Θυϊὰ ἱπΐρν θὰ αδθ ῬΘΥ Ποιαΐη68 βππὺ γϑῖθ 81ὺ ἀκούσιον 
γοοδηάθτῃ, ᾿ἱπαυϊν δ γ. 

φιυογΐαην υοῖ Ἰανδ υὐγύιδβ υϑὶ φιαῖΐα ποία ὧγν 18 ἐαγυξειρι, Ἰοοινηι μα θην» 
χιίαθ βροηέο [αοία 8ιμνὲ, Ἠθο6886 68ὲ τὸ ἀκούσιον ἑαμιαηι ἰοίο φθη 76 αἴ- 
νογϑιην βοροηαΐμν ---1109 Ὁ 8. 

Ἐδβὲ ανέοην ἀκούσιον ργίηνην χιυυϊάθην χιοᾶ υἱ οοαοίι8 Κδοογέ αἰλῃυυΐδ, 
δὲ οἱ οοαοίιθην, 6886. Θιύην ἐαγέννην αϊαθγ 18. ψιυΐ Ορργθϑ8ι,ι8 αἰδθρᾶ ροἑογἐϊῶ γι 
ἦρβδ6 αὖ γόηι ηογογάσην οοηένϑιιογέ (---1110 ἃ 4). 1) ͵ϑοογηοηανθην Θηηι 

ὶ 

᾿ 
Ἷ 

Ὶ ἱ 
᾿ 



- 
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ΜῈ ὦ Ζ7Ὰ ἐκεῖ 

1᾽.1---8. υ.". ᾿ς --εἰὔξι. 

τι τῆς ἀρετῆς δὴ περὶ πάϑη τε καὶ πράξεις οὔσης, "καὶ 1.908 
5 , , , «Ἄνες ν 

ἐπὶ μὲν τοῖς ἑκουσίοις ἐπαίνων καὶ ψόγων γινομένων. ἐπὶ Μ 
Γι ᾿ ΄ ΄ ᾽ νος ΄ ΄ 

δὲ τοῖς ἀκουσίοις συγγνώμης. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλέου, τὸ ἑκού- τις “Ἢ 

σιον καὶ ἀκούσιον ἀναγκαῖον ἴσως διορίσαι τοῖς περὶ ἀρετῆς ὡαλῖι 
ἐπισκοποῦσι, χρήσιμον δὲ καὶ τοῖς νομοϑετοῦσι πρός τε τὰς 

81. ἐπὶ --- ἐπὶ] 6Χ ἀπο (αὖ ν]4.) ΚΡ; οοὐὐ. ἐν---ν. 88. καὶ] ΚΡ καὶ τὸ. 

68ὲ ἑαηψφιίαηι αἰλιια φοηλιδ, 8ὲ φιυῖβ ψίαθ ἐηργαΐα “ρϑὲ 8ἰγυΐ {δοογῖέ τὐὐ αὐτί 
ουϊέοί φιιοᾶ ῥά7ιι8 816 αὐὐὶ δογάνην αἰλχιιοα ἀδϑοχιαίιν. Ναηι ἑαϊζα ᾿ὐθοηίοῦν 
φιυϊάθην πη αὐἀηυϊξέϊε; τ66 ἑαγιθη, ὑθγ ϑιυθὲ ἀκούσια, φιονίαηι οἐ ποδίγα 
ἐρϑβογιίην δοηζορεϊα αὐ δα ζδγίριν" οὐ χοᾶ οἵϑιίην ζμογτέ ἐρϑὲ δα βοηυηνεγ" 
(---1110 ἃ 19). παργορίου τδ6 ἀμδίξαηυνμβ ὅ6 8 χιυὶ Ἰι 7,8 σοηογβ αἷῖ- 
χυτὰ ρεγοσογίγέ διιαϊούιοη [οΥγ6 οὐ αὐὸ ἰανναάθηνδ αὐὐὐ οὐάιυρογθηνιι8 αὐοέ 
φασι δοηνϑ. γαγίαί ορΐην 6 ἑαζίδιυιδ “υια ούννι θη 68, [αοἵϊο; παΉ; οοηι- 
»οποηάα δι χιίαθ Κασέα ϑιμνέ ον 18 χίαθ υδΐ τηιροηἀεθαρέ τοἱ βρογα- 
δαργέν"; χιιαηιχιαηι 8ιύγυὲ ἐηίθυ ἤαθο ἐαην πιστὰ οὐ δογυην σανίδα Πορυΐηὶ 
ηιυϊαυϊβ {6γ6 υἱάφαΐξιν ἴΐοογθ, ἐρίου ἐϊΐα ἕαηι ἔοοάα «εὐ γυϊ 86 ργορίθν ψιιοά 
γοὶ πυϑηΐαην ροίογο ροβϑῖμηί. ΦῬΙϊογιῆηιια Ὁ6γῸ 768 τία παϑοὶ εὐ Ἰαινᾶα δ8{ΐ 
αὐσρννιβ χιυΐ ἸοΉ, βίυογλέ 86 οοσὶ --Ι. 110 Ὁ 1. εοορμβθαΐι ἐσίξω χοᾶ 
ὃ 1--4 οἐ ἃ 4-- 1 ουϊούμηι 68ὲ (---Ὁ 9). ϑύη ψιεγῖξ φιυὶ αὐοσαΐ υἵην αῇ 776 
ηιαθ ριϊοϊα οὐ ατϊοϊα 8ϊγΐ, ἐδ γοργοθαμάνιδ. πὰ οηΐην οοαοίδ ογήηνβ αα 
τγυημοάύηηα χμοὰ ἀσίηυνιδ; δα ογῖέ αἰἰβογτηιθην, τηΐοῦ οὰ χίαθ ρίασοηξ 
ἐηέογηινο ἐϊα φινίδιιβ ἀοϊθηνβ. Ἰ)αμάα ἐρίξυη" οροῦα, Ἠ6 γ68 θωΐξογηαθ ἐξα 
{αοῖϊο αγοζηυνην ρογέγ δορί, θα υὐἷβ οοσοηβ ἐδὲ ἐαγύιην ἀφηοδοθηάα δὲ γι 
γοὶ σοδίαθ 96Ή68 Ἠ08 {μογΐ ---110 Ὁ 17. 

80. τῆς ἀρετῆς δὴ περὶ πάϑη τε καὶ πράξεις οὔσης. Ῥαύοραῦ Πΐπο 
οὐΐδιη δ]1ὦ γί 60 αὰὸ ἰθπαϊδασ. Νϑασθ θηΐπὶ γ6 16 πρᾶξις Θδὺ, αὐδ6 8 
ΟΠ ᾿ΘοηΒοῖο ααῦ ὃ Ῥυϊναίο δυὈΙ τ Πθοτίαύ δύ: οὐ γάρ φαμὲν. τὸ παι- 
δίον πράττειν οὐδὲ τὸ ϑηρίον 1294 8, 238; τὰ ϑηρία πράξεως οὐ κοινῶ- 
νεῖ 1189 ἃ 30. -- ΟΟδὔθγυτα ποίαξα ΓΡΤΟΞΕ αὐοᾶ 8δᾷ εαἰδοτατη περὶ ὃ ἡ 
ἀρετὴ (ἀΐοο εἰϑοου!8) πθαθ εἴθ πθαὰθ 81188 απϑθϑύϊο δύ, αὐγτιτα 5ροπΐθ 
βϑιηῦ ὅπποιῦι,, δα ρ]]οαῦδ, οϑῦ. 

82. συγγνώμης, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλέουι Θυυτα ἡ συγγνώμη 50 γνώμη 
κριτικὴ τοῦ ἐπιεικοῦς (1148 ἃ 28), δραυϊξαθ γϑ1Ὸ ἴῃ 60 810 ροβίύῳ αὖ 
Ῥοβύμβ ἃ 51 ορουύθὺ σϑπουα 16ρ185 τϑρτ]δ, ἴῃ βἰπρτ β ταὐϊο παρθϑῦαῦ 
ΒΙΠΡΌ]ΪΑΥΙΒ ἕοσίθ υθυαση ΟΠ] οπΐβ, ἀρρατοὺ συγγνώμης 6886 αὖ τηοᾶο 
ταῖϊτρϑὲ πα 11} βονυθυϊ αύθιη, ταοᾶο οπηπὶ οα]ρῶ δΌβοϊναύ. ἘΠῚ ποὺ αὐπἰάθχα. 
ΒΟΪΌΙΩ, 8] τὸ ἀχούσιον 6 Βϑηὐθηύίἃ Αὐἱβύοἑθ]β οἰγοασηβουῖ θαβ, ἴῃ ἃ ΘΠ ῸΒ 
οοατῦ; τη πθ ϑρογθὺ αὐἱάθηι ομπΐηο συγγνώμης 18 ουἱ ἀκούσιόν τι 80- 
οἰαϊῦ, πῖϑὶ σϑοῦθ ἴῃ Βουηΐη6 βυτηθγθίασ, ϑαοίουθμι ἰρϑατη γϑυθτη οθδύθυτ τη. 
6556, ἀοηθο ΠΟῸῚ 6586 ρϑυβρθούαμῃ 810. Αὖ αἰϊίθυ μωροῦ ἴῃ αἰΐθυο β'ΘΠΘΥΘ 
δα αὐποα ΠποΟ οδριύθ τηοχ ὑγϑπβίθαν (γο]αὺ 1110 ὁ 24). Ἔλεος οοπίτδ, ἴῃ 
14 αὐποᾶ τηδχίτηθ ἀκούσιον οϑὲ οδαϊῥ, αὐϊουπασθ τὸ8 συδυὶβ δ τηοϊθϑίδ 
ἱπᾶθ πϑύῶ Θβὺ. Ἐϊβὺ ϑηΐτη ἔλεος λάκη τις ἐπὶ φαινομένῳ κακῷ φϑαρτικῷ 
ἢ [50 τϑο οὐ Ἰββίτηθ ΞΡΘΩΡΘΙ ᾿ ΒΟΥΡΒ10] λυπηρῷ τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν ὃ 
κἂν αὐτὸς προσδοκήσειεν ἂν παϑεῖν ἐαραὺ Ὁ 18). ; 

84 8. τοῖς νομοϑετοῦσι πρὸς .... τὰς κολάσεις: ἴπ τῷ διορϑωτικῷ 



Γ 
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ποθ υϑδ τιμὰς καὶ τὰς κολάσεις. δοκεῖ δὲ ἀκούσια εἶναι τὰ βίᾳ Γι 
Σ » , ψει τρις: ΣΝ ΐ 

' . ἀποδῇ δι᾽ ἄγνοιαν γινόμενα. βίαιον δὲ οὗ ἡ ἀρχὴ ἔξωϑεν, τοι- 
ἐπλυΐϊ [ϑυδοι α 3 τ ΕΥῚ , ς , “Ὁ ΄ 

αὐτὴ οὖσα ἐν ἡ μηδὲν συμβάλλεται ὁ πράττων ἢ ὁ πά- 
ὄσχων, οἷον εἰ πνεῦμα κομίσαι ποι ἢ ἄνϑρωποι κύριοι ὄν- 
τες. ὅσα δὲ διὰ φόβον μδιξόνων κακῶν πράττεται ἢ διὰ 

εἰκεκι πρκσεῦ καλόν τι; οἷον εἰ τύραννθε προστάττοι αἰσχρὸν τι πρᾶξαι Ϊ 

ὦ τὶ κύριος ὧν γονέων καὶ τέκνων, καὶ πράξαντος μὲν σώξοιντο, 
ὶ τι μὴ πράξαντος δ᾽ ἀποϑνήσκοιεν, ἀμφισβήτησιν ἔχει πότερον 

' ᾿ ͵ ἤ 5 5 Ἷ -“" ’ 

σεν ἀκούσιά ἐστιν ἡ ἑκούσια. τοιοῦτον δέ τι συμβαίνει καὶ περὶ 
᾿ ᾿ “ ΚΜ ΤΙΣ » ᾿ ᾽ ᾽ 

ξνύσι. τὰς ἐν τοῖς χειμῶσιν ἐκβολάς᾽ ἁπλῶς μὲν γὰρ οὐδεὶς ἀπο- 
͵ δ ’ὔ Α ,ὕ φ -" -»" »" 

10 βάλλεται ἑκών, ἐπὶ σωτηρίᾳ δὲ αὑτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν 

ἅπαντες οἱ νοῦν ἔχοντες. μικταὶ μὲν οὖν [εἰσὶν] αἵ τοιαῦται 

“ 

.»-- 

θ. καὶ τέκνων] οἵη. ΚΡ, 8. δέ ῳὶ ΚΡΤΡΜ} δὲ. 11. [εἰσίν] 
λα, ΚΡ. 

δικαίῳ Θεπΐτῃ τὸ ἑκούσιον. καὶ τὸ ἀκούσιον διαφέρει πολύ 1182 Ὁ 80. 
Νρϑαὰθ δᾶ ποὺ ἀἰβουϊσηθη βο]υτη τϑβριοϊπηῦ Ἰθρθδ; ΠΒ1 ἴῃ ῬΟΘμΐ5 βὑαθαθῃ- 
ἀϊ8. φαένονταί τινες ὀλίγοι καὶ τῶν νομοϑετῶν διορέζειν τό τε ἑκούσιον 
καὶ τὸ ἐκ προαιρέσεως ἕτερον ὄν 1189 Ὁ 8: οὗ 1186 Ὁ 28--ΣΥῇ,᾽, 1118 
Ὁ 21 βα. 80 Β8α. 

8δ. τὰ βίᾳ ἢ δι᾽ ἄγνοιαν γινόμενα: 1118. αυδθηδηη βἰπῦ ποο οδρίίθ, - 
μᾶθ0 1Ἰῃβθαπθηθὶ ἀθυιομπβύγϑμ αν. 

4 5ᾳ. ἢ διὰ καλόν τι, οἷον εἰ .... ἃ 1 ἀποϑνήσκοιεν. ΟΟΠ͵ ΠραΒ 
μᾶθο: πϑῖ ἸΏΌΟΥΘ 510 ῬΙΟΡΙ Πα ΟΒ ΒΆΪγῸ8 ἔθοῖββθ, βῖπθ ἀσρίο ἀθοογυση 
οβὺ. Ῥυϊουῖβ ρθηθυῖβ διὰ φόβον μειζόνων κακῶν, 581 γ6}15 ἀΙΒοθΙΏΘ ΓΘ αδ6 
γαΥ 18 τη  β τϊἰβοθηθαν 1ηὐθυ 856, ΘΧΘΠΡΙ τ 810 αποα τηοᾶο Ββρασπίζαν ἐν 
τοῖς χειμῶσιν ἐκβολαί ἃ 9. Οοτημηθπῖβ ϑαΐθμιη αὐγίαβαιιθ ρΘηθυβ. θϑὺ 
αἰβου]ύαβ ἱπᾷθ παῖ αποᾶ ἴῃ ἀπῷ τ οοπίγαγϊο ν᾽ ἀθηθαῦ οομπἠαποῦε, 6586, 
αὖ ΠΟΙΘπΒ τϑιι ἔτ ΠΥ Θ τ. Ῥογᾶθυθ ἀθΌΘ88 Θ᾽ αβάθιῃ Ῥδυύθιη Ὁ] θα ὡαὺ 
αὖ γοΙθη5 ἀθουβ ὑ10] ΔΟαΌΪΓΘΥΘ Πα ΌΘΑΥΒ ΒΌΒΟΙΡΟΥΘ αποα ποιὰ ἀθοθῦ. Αὐ 
Ἶδχα νἱᾶθβ αὐδτι ἀἴνθυβδ ἰύδι Θοτηρομδηθαγ. [πῃ ΘΟΙΊΤηΟ 8 Θηΐτα ΘΟΥ Πα 116 
ἡδούυγτῶ Ββίπραϊω αὐδθασθ ἰϑηθὶ βαπὺ αὐϑηθὶ βαπῦ, αὖ ἀαῦ α]ΐω 4115. δά- 
ἀδηῦαν ἀαῦ ᾿πιτηϊππδῦθον αποᾶ Ἰῶπι δαϊαθγαῦ; πθαὰθ ρίαν ἰπΐθυ γθ8 ἀὰ- 
αι ἔδοϊῶ οοταρυύαθίϊομθ αὐἱδαπδτηῆ ΔΙ σῚ στ" ηἶδὶ πὰπὶ τϑούθ βαύατδ 
Ῥυθθυιάθυῖβ; αὐοᾷ 51 οοπβϑύθὺ, οοπβθηθθηῦ βῶηθ ἅπαντες οἵ νοῦν ἔχοντες 
(ω 11). Οοπίτα αὐαδὸ δα Βοῃού αθθιη σιΐαθ ρουθπθηῦ, Ἰοηρθ δ] θη πδ- 
ὑαταπι Βαρθηῦ, αὖ πορΪΒ αὐἰάθτη ροιβυδϑιμη οϑὺ. Νϑαὰθ θη ἴῃ 118 
οοιηραύατ! ροββαμΐ αὐδῶ ν6] τηϑήοτῶ γ6] τοῦδ υἱἀθϑηύαν, αὖ ἃ ΒΌΤΩΥΩΟ 
ἄθοουθ αυοᾶ οχίσπιο ἀθάθοουθ ραιδυϑυὶβ βαύϊβ ϑιηρ]ὼ ᾿ϑπ5 τηϑηθαῦ. Νϑτηῃ 
αὐοᾶ ἴω καλὸν 680, ἀθβίαῖῦ ἰρβαπι ἱπαυϊπαύατα καλὸν 6586, βἰτηπ]δίαιθ 
αἰσχρόν τι (ᾳυποᾶ γθγθ ὕπηρθ βἰὺ οὐ οομπίγω ἴ85) ϑιατηϊθβαμη οϑὺ αὖ {πὰ 
Βαῦ. --- Θὰ ἴῃ τ ππο ποὺ αἴοο: δᾶθο 85 Ασϊβύοίθι: ν8ὶ] ατδθοῖβ οοη- 
Βυ{Ἰ5βθηὔ, πΠΘασΘ ΟἸΆ ΠΟ [ἰδ ϑδβοὺ Ἰοσαύαϑ αὖ ἴῃ δὸ ροιῖοᾶο ἔμβούατη θϑὺ 
Π6Ο 51:6 οϑαύοηθ Ρτοροβαϊββθῦ τὸν πράττοντα αἰσχρόν τι διὰ καλόν τι. 

11. μικταὶ μὲν οὖν αἵ τοιαῦται πράξεις. 851 βυδτη τοῦ ἀκουσίου. 
ἀρβηϊθοπθιη (ν. ἃ 1. 2) ἴθηθύθ γοϊαϊββοὺῦ Αγιβϑυοὐθὶθβ, ἀθιπομβύγαπάτιι 
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αν πράξεις, ἐοίκασι δὲ μᾶλλον ἑχουσίοις᾽ αἱρεταὶ γάρ δὐσυμτιο 15 

ων» 

τότε ὅτε πράττονται, τὸ δὲ τέλος τῆς πράξεως κατὰ τὸν! 
καιρόν ἐστιν. καὶ τὸ ἑκούσιον δὴ καὶ το ἀκούσιον, ὅτε πράτ- 

τει, λεχτέον. πράττει δὲ ἕκών᾽ καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ κινεῖν 1 
τὰ ὀργανικὰ μέρη ἐν ταῖς τοιαύταις πράξεσιν ἐν αὐτῷ 
ἐστίν. ὧν δ᾽ ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχή, ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ τὸ πράττει τίν᾽ ὧν ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχή, αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν 

» ς -» 3 2 

καὶ μή. ἑχούσια δὴ τὰ τοιαῦτα, ἁπλῶς δ᾽ ἴσως ἀκούσια" 
3 ΠῚ κῚ δ, 3 εκ - ͵ - 3 ’ Σ ὉΧΆῚ »" 

οὐδεὶς γὰρ ἂν ἕλοιτο καϑ' αὐτὸ τῶν τοιούτων οὐδέν. ἐπὶ ταῖς 

πράξεσι δὲ ταῖς τοιαύταις ἐνίοτε καὶ ἐπαινοῦνται, ὅταν 20 

αἰσχρόν τι ἢ λυπηρὸν ὑπομένωσιν ἀντὶ μεγάλων καὶ κα- 
λῶν: ἂν δ᾽ ἀνάπαλιν, ψέγονται" τὰ γὰρ αἴσχισϑ᾽ ὑπομεῖ- 
ναι ἐπὶ ᾿μηδενὴ καλῷ ἢ μετρίῳ φαύλου. ἐπ᾽ ἐνίοις δ᾽ ἔπαι- 

νος μὲν οὐ ἡὐμδνκο, συγγνώμη δ᾽. ὅταν διὰ τοιαῦτα πράξῃ 
τις ἃ μὴ δεῖ, ἃ καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὑπερτείνει καὶ μη- 3ὅ 
δεὶς ἂν ὑπομείναι. ἔνια δ᾽ ἴσως οὐκ ἔστιν ἀναγκασϑῆναι, 

» Ι 4 να ξς αι ΩΡεῳν ἃ 4 

ἔἐκουσιος, 

21. ἢ ληπηρὸν] ΚΡ καὶ "λυπηρὸν. 24. πράξῃ] 6Χ τἀπὸ (αὖ νἱᾶ.) ΚΡ; 
οοὐῦ. οουττιρύθ. 2ὅ. ἃ μὴ δεῖ]. οχ. ΚΡ. 26. ὑπομείναι] 6Χ ὑπο (αὖ 
νἱὰ.) οὶ οὐδ. οουτυρίθ. 

οτγαῦ, δἰσαουθυη 1ΠΠπ}} τηδο ΟΥ̓ Τ Τηϑ] ΟΥ̓ γ6] ΒΘ ΦΟΟῸΪΤΘΗΔῚ ἀθΟΟΥΪΒ: 
ἃ 4 8αᾳ. αποἀδιηητηοᾶο νἱ οοσθηΐθ ρυϑθαϊῦα, 6586, οἱ δηΪτη 8 ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ 
ΒΟ ὈΘγθύ. ϑοᾷ αὐῤδθηΐθ ροϑυϊυβίγαμθθβ αὰδ8θ νβ88. 7---19 βουιρία βυπὺ 
ΠΟ ἔαρὶοὺ Βα Όθ586 ἴῃ Ηἷβ δΠΠδπὶ τοῦ ἑκουσίου καὶ τοῦ ἀκουσίου ποίϊο- ᾿ 
πθῖι, δἀγθοίδιη δχ δοιησηπηὶ Πηρτιᾶθ ἀϑὰ απο ἑκὼν πράττειν ἀϊοίξαν ααὶώΒ ἢ δὰ ἐὐονιτι λ 
Ἰθϑαῦθν ἔδοϊθ, αὖ ἀκούσιον 51} ὃ οὐδεὶς ἂν ἕλοιτο (ἃ 19). Απ ποὺ “τος 
γίᾶθ5 δϊασθπδηΐιτη πὸ 8ΔῸ 110 αἰ βου Θ ποὴ βοίατη δᾶ ταὐϊομπθια ἱπα ΓΘ πα μι. χς. 
864 οὔϊατη δὰ Τὰ ]1ο1} ονυθηθαμῃ ὃ ϑδριθηΐθν ϑαύθθτη Αὐϊβύοὐθ!θβ αθϊοαπαῦθ, 
ἂἀθ Βδὸ τ ἴρβθ δρὶὺ σϑίυϊὺ αὐἰδαυδιη ἀκούσιον γοσᾶτθ, αὐἷπ δυὺ δᾷ ἂν λω 1 δ τς 
Θιϊθπδπα,, σὶμὰ δαὺ δᾶ Ἰρπογδῃ δια, ΒΆΤΩΤΗΘΘ ΥῸ] τϑ]ὔστη ᾿ξαυσεῖι: ταῖσυσαὶ “ αμισ-ο τ σις 
ΘΠΪΠ ΘΠ ΌΘΙ ταῦῖξα, δὲ γασῖδ, βυᾶ Βροηΐθ Ποιηΐπθθ δοϊαπῦ, αὐ θη ὐου ᾿ 

΄ θοϑάθιη ἔβοϊββα πθ δανθυβαυῖαβ αὐϊάθηη αἰχουῖῦ. -- Οθύθυτιτη ϑέϊδιη Πϊο. 
ΡΒΙ]ΟΒΟρΡ 5. ὃ ΟΝ 7αάϊοῖο δια βαδπὶ ΒΟΥΤΊΔΤῚ ΤΘΘΎΘΒΒΌΒ δῦ ααστῃ 
Υ8 1 βου θογοὺ καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ κινεῖν τὰ ὀργανικὰ μέρη ... ἐν αὐτῷ 
ἐστίν: απο 51 βαΐβοιύ δὰ δυρτιθπάθτι, ποὴ ἦλτα ΟΡτΒ. ον ἀἸΒ61Ὶ 1Π8 
αὐδθβύϊομθ πππὶ ροϑϑὺ 14 αποᾶ ἔδούπμῃ οϑὺ οαϊαθπδτη νἱαθυὶ αἵρετόν. 

19 54ᾳ. ἐπὶ ταῖς πράξεσι δὲ τοιαύταις ἐνίοτε καὶ ἐπαινοῦνται ... 
ἂν δ᾽ ἀνάπαλιν, ψέγονται οἴ, γ8 88 8. Ὑυϊρὸ ἰρῖσαν Ἀρρζοθαύυν αποᾷ τ 
τηοᾶο ἀϊβραΐαπαο οἴἴδοίΐαμ οϑὺ ὅτι ἐοίκασι μᾶλλον ἑκουσίοις (ἃ 12); πϑπι 
ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις .80118 ἐπαίνους καὶ ψόγους γίνεσϑαι Ἶδτι ὃν ΤΩΣ 010 
1109 ἢ 81 ̓ οομίαθαΐ. 

24 5. ὅταν διὰ τοιαῦτα πράξῃ τις ἃ μὴ δεὶ ἃ ... μηδεὶς ἂν ὑπο- 
μεξέναι: 8Ε ΘΧ δπποπϊᾶθο 110 (Βουρκ ". 810) γ8 10 ἄνδρα δ᾽ οὐκ ἔστι 
μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι ὃν ἀμάχανος συμφορὰ καϑέλῃ. Ὑιάθ5. 519 ροβῦ 
γ8 20 οὐ 22 ἐἰουδιασα αοάάδηα Ἀρτιοβοὶ ϑθπα8. 

260. ἔνια δ᾽ ἴσως οὐκ ἔστιν ἀναγκασϑῆναι ἀλλὰ μᾶλλον ἀποϑανε- 
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τιρε 91 ἀλλὰ μᾶλλον ἀποθανετέον παϑόντι τὰ δεινότατα. καὶ Γι 
γὰρ τὸν Εὐριπίδου ᾿Δλκμαίωνα γελοῖα φαίνεται τὰ ἀναγ- 

κάσαντα μητροκτονῆσαι. ἔστι δὲ χαλεπὸν ἐνίοτε διακρῖναι 

80 ποῖον ἀντὶ ποίου αἱρετέον καὶ τί ἀντὶ τίνος ὑπομενετέον, ἔτι 
ὃὲ χαλεπώτερον ἐμμεῖναι τοῖς γνωσϑεῖσιν᾽ ὡς γὰρ ἐπὶ τὲ 

πολύ ἐστι τὰ μὲν προσδοκώμενα λυπηρά. ἃ δ᾽ ἀναγκάξον- 
ται αἰσχρά, ὅϑεν ἔπαινοι καὶ ψόγοι γένονται περὶ τοὺς 

21. ἀποϑανετέον] ἴΐω ΚΡ: οοὐν, ἀποϑανατέον; 11ἃ. ἀθὶπ παϑόντα. 

“τέον κ᾿ τ. Δ. Ουδτθατα σθηαβ, θουύστη απ δι ἴοθᾶβδ βυαπὺ αὖ αἱ θῶ 
Ῥϑοοανθυῖῦ πα]]ἃ {πη ΟΥΒ ἀΟΙΟΥΒΥΘ Υἱ 86 ΘΧΟΌΒΕΑΥΘ ροβϑὶῦ. Οὐδθυθβ Ἰρὶὑντ : 
αὐοτηοᾶο μαθο οοποϊηδηῦ Θατα, ῬΥΔΘΙ ΒΒ, βϑηὐθηἐϊ, ν5 34 Βα" Θαυϊὰ οπῖτη 3 
ἴῃ ο6 βθπθτθ Ποὺ ἀθ 118 ἃ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὑπερτείνει καὶ Ἵ 

Ι μηδεὶς ἂν ὑπομείναι ὃ ΤοΙοσαθαμὗθν βο]]οθῦ αὐδτανὶβ πθαπθαηῦ ΤΟ] γα]. ; 

ΕΥρὸ ἰπ που πῸ}}18 οουὺθ τϑῦυβ δὰ ἴθχ αὰὰ γϑίδιμν ρϑοοᾶχθ οὐΐδιη ΘΧ 
᾿Αὐϊδύῦοὐθ! 5. βθηὐθπἐϊδ ἰϑτὰ δυβίθγα, βαπούϊαθθ θϑὺ αὖ ποῦ Ὁ]]ατὴ γ6] οοτα- 
'τηοαἀοταχη ΠΟΒΟΓΟΥΤη γϑ] τη ϊβϑυϊαγττη ταῦθα ΠαΌογΘ. Ρ]Θ πη 6 ΨγΘΙῸ 
πο Ατίβυοίθιθβ 5018 βθὰ Οτδθοὶ οὐηηΐηο ΠΟΙηΪπ68. ΘΌΠουτθπῦ 80 ἰδ 
βθυθυϊθαῦθ: ΘΟ ΡΟΏΘΥΘ οὗ οοτηρτύαγθ τηϑαηῦ τηδρτιδ, Ἰποοτητηοᾶδι Ουτα 
Ῥδυυβ αὐδ8 ἀϑαυϊτηδηῦ Ῥϑοοδἐϊβ, οοτητηϊβοθηΐθβ οὖ αὐδϑὶ ΘΧχ ϑθᾶάθο ἐτγᾶ- 
οἰδηύθβ αποᾶὰ αϊγθυβὶ δῦ ρϑῃθυῖθ; οἵ. δὰ 1188 ἃ 8ὔ β8α.. Ιὰ αυοᾶ ἴῃ 
1080. Ἰίηρτιθθ πϑὰ ρραγθῦ: ἴρβῶθ θηΐτη σόϑθϑ ἴω βαπῦὺ οοτηραγαίαθ αὖ 
ΒΌΘΡΘ πϑβοίδβ δὰ αὐγτιτα δῖα σϑπιβ βρϑοίθίασ ; νοῦ ὑπομένει αἰσχρόν 
τι (γβ 21 οὖ 22) αὐἱ ἱπᾶϊσμσσα απἰᾶ ραὐϊξαν πὰ ]1ἃ ἴοτύθ βαᾶ ουἹρᾶ, π60 
ὑϑιηθη ΤΪπ 18 5 αὐτὶ ἴρ86 Δ] απο τηοᾶο δἀάποὶ 56 5ἰπὶν δᾶ 1ἃὰ αποᾶ ΤΟΥ 
56. π0ῃ ἸΙοθραῦύ. Ὁπαᾶθ ραββίτη δὺ αὖ Ἰορϑηΐθβ Ῥ6Ὺ δ᾽] απο ἐθιαρυβ ἀπ ὶ- 
ἤθη αὰὸ Ῥθυρθῦθν, ἄοπθο οοουστθηΐθ δα σοοθ παυᾶ διηδὶσαῶ (απῶ- 
165 ἢ. 1. βαηῦ πράξῃ ἃ μὴ δεῖ νβΒ 20 οὐ ἔνια δ᾽ ἴσως νβ 236) δάπηοπο- 
ΤΠΠ1, ΠΘ ὙΘΙΤαΒ ἃ βϑηξθηῦ!β βουϊρύουβ ἰϑπασδτη 8]1Θ στη ῬγΟΒΙΌΘΥΘ 
αὐοᾶ 'ἴρ886 οὕπὶ οθύθυϊβ ΥϑΌπ5 ἴῃ ππαχῃ οοΙηρ]Θούθαθατ. 

28. τὸν Εὐριπίδου ᾿“λκμαίωνα: ἴῃ ἑαυ] πἰπίτυτι ᾿Δλκμαίων ὃ διὰ ᾿ 
Ψωφῖδος Ἰἱηδογὶρὑδ, οα}ὰ8. ρϑυρδαοο, οχϑίαπῦ ἔγαρταθηΐα. Αὐϊβύοίβ!θθ γθ1Ὸ 

ΠΡΒ6. ὁμοῦ ΑΘβοθυ]θὸ δαβθηθθραῦ (Βασηθη. 4217) αὐϑογθηθδ! ποῦ γὰρ 
'τοσοῦτο πέντρον ὡς μητροκτονεῖν; ἡ 

29 58ᾳ. ἔστι δὲ χαλεπὸν ἐνίοτε διακρῖναι: πῶτα αὐστὰ ἴῃ τὸ 41{Π- 
ΟἿ τῷ ἀΐϊγουβῶ αὐἰάθτι σϑηθτῶ τϑυυτη, 8ἃ αὐδ8 ἴῃ ΔρΡΌΠαΟ βρθοίαθαῦ 
(ποῖα ἀντὶ ποίων 8. 80), οοΥὐϊβ αυδηὔθτη ΠΟΣῚ ρούογωῦ βπὶθαΒ οἰτοῦτη- 
βουιρύδ ϑββθηῦ, θὐϊδτη ρ]πγο 118. ααἱ βίηραϊω, αἀπδθαὰθ τϑρυΐαγθηΐ βατο) 
Ῥθετηϊ θη, ὁταπε αυδτ ορογύθϑί. 

82. ἃ δ᾽ ἀναγκάζονται. Ῥτίτηυστη ποίθβ συϑιητηδθϊοδτη τὐβδηρένι 
. ϑοοαβαύνὶ ἄ; ἀθίπαθ γσοοθὶ ἀναγκάξειν (αὖ γ8 28 οὖ Ὁ 1) αὐϑδιι ἸΟΠρΡΘ 
᾿ἀἰβοτγαῦ ὦ πούϊομθ τοῦ βιαίου ὅ βιάξει, ἀπᾶθ πᾶθο ἀϊβρυεαύίο ῥυΐτατιμι 
᾿Ῥτοΐθούῳ θϑὺ. Αὐᾷὶβ θηΐτη ποὸὰ ἐαπύπθτη δῶ 8018. 6886 βίαια ο ἀναγκάξει 
ἔξω ὄντα (Ὁ 10), βοἃ ἀναγκασϑῆναι ἀϊοὶ δἰϊδτα αὐἱπυ]1ἃ πϑορβδιύαῦθ 
ϑαταούᾷ, οὐ ρϑυγηϊββϑ θ᾽ ἱρϑηαὶ [αου]δαῦθ ν] δαἀποιμῦαν γ6] δὈυ ΡΙαπὔαν 

. δ᾽αυᾶ οδαδῷ ὑτρϑηΐθ αὐαδ νἱάθαίαν τΤηδ)ΟΥἽ8 Τποτη θη 6586. 
88. ὅϑεν ἔπαινοι καὶ ψόγοι γένονται, 5ἰαυϊάθτη τ65 ἴδω, Βαρϑὺ αὐ8118 
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ε ἀναγκασϑέντας ἢ μή. τὰ δὴ ποῖα φόκεον βίαια; ἢ ἀπλὼς τι10 51 εἴ ννυυνν. 

μέν, ὁπότ᾽ ἂν ἡ αἰτία ἐν τοῖς ἐκτὸς ἦ καὶ ὃ πράττων μητνς 

δὲν συμβάλληται. ἃ δὲ καϑ᾽ αὑτὰ μὲν ἀκούσιά ἐστι, νῦν ἮΝ 

Δ [Ὁ 

δὲ καὶ ἀντὶ τῶνδε αἵρετά, καὶ ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ πράττοντι,“ 

καϑ'᾿ αὑτὰ μὲν ἀκούσιά ἐστι, νῦν δὲ καὶ ἀντὶ τῶνδε ἑκούσια. ὃ 
μᾶλλον δ᾽ ἔοικεν ἕχουσίοις᾽ αἵ γὰρ πράξεις ἐν τοῖς καϑ' 

ἕκαστα, ταῦτα δ᾽ ἑκούσια. ποῖα δ᾽ ἀντὶ ποίων αἱρετέον, οὐ 
ῥάδιον ἀποδοῦναι" πολλαὶ γὰρ διαφοραί εἰσιν ἐν τοῖς καϑ' 

ς 

ἕκαστα. εἰ δέ τις τὰ ἡδέα καὶ τὰ καλὰ φαίη βίαια 

2. τοῖς ἐκτὸς} ΚΡ τῶι ἐκτὸς. 9. τὰ ἡδέα καὶ τὰ καλὰ] 6 ΚΡ; 
οοὐδ. νϑγ. 

τηοᾶο (ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ἃ 81) ἀοβογρία οϑὺ. αδηΐο θηΐτι 168 ᾿π60]], 
Θοποαυἰβοθηθδὶ οοτητηοᾶδ, τηϑίδαθθ ἔουτηϊ αὐ, οοποθαθθαῦτιν, 60. ταϊηπ8 
ἴπ δηΐτηο ογαὺ στᾶταθ δογατη απ! οὈἐγθοίατθ ααἱ ἔοτίθ ἱρβϑὶ πο]]θπὺ 1η- 

ἀυ]ρθη 18 αἱ. 
1. τὰ δὴ ποῖα φατέον βίαια; .... ἐν τοῖς καϑ' ἕκαστα Ὁ 9. ὈΠ1- 

σϑαΐου οὐ δοουσαΐθ οο Πρτιηύαν (δὴ Ὁ 1) αἀαδθ δάμιο Ρθὺ ποὺ οἂρὰῦ (6 

ἀυοῦτβ βΘμουΌτιΒ (απδθ. ἔξει. ϑἰηῦ ἃ .1- 4; «πὰρ ρχαρίος. Μᾶθο ποι 8815 

τοπξαξατ. Αὐ δθβοϊαίᾶ μ8ο τὸ ἱπᾶθ ἃ γϑυδὶβ εἰ δέ τις τὰ ἡδέα Ὁ 9 δᾶ- 
7απρυπῦύαν. Ὧ6 δἸΐθυο σθηθυθ ΠΟΠΠ 114, ἀπᾶθ πὰπὸ ἰαπάθτη ἀρραγθῦ απ 
εἰβηϊςαῦθ αὐγασηααθ σθητβ ἱπίθυ 856 οοπ]ππούστη 516. ϑοι Ποῦ βαπὺ απὶ 
τὰ ἀκούσια 111ὁ τα γογθ ἀκούσια 6856 γϑηῦ, αὖ βέαια 6886 ἀϊοδπηῦατ. 
Υ. δὰ ἃ 11. 

9. τὰ ἡδέα καὶ τὰ καλὰ .. βίαια. Ουδιηαθδᾶτα πο ἀυθίζαν! ἀ6 
ππϊγογβᾶ ταύϊοπθ μαὰβ βοηὐθηξίαθ οὐ θαττη ἀπῶθ βθαπαπύαν (--- Ὁ 16) 
τηρᾶο δϊαυϊα Ῥγὸ οογῦο δαἰῆσγτηδτθ, ἐἔδιηθῃ ἱπᾶθ ῥῬγορυθαὶ δὰ βίηρυ]δ 
αὐδθαὰθ βἰτη δου ἱπέθυργθίδπαε, θαυίᾶθτα πὸπ δαάθατη. ῬϑαοΙΒ Θηΐτη 
σουθὶβ δα ἰοὺ οὐ ἰαπίαβ τθ8 56 τοίοσὺ Αὐϊβυοίθββ, αὖ ἀπθυὶ Ροββὶβ αποᾶ 
ἴΐα, Ῥχυορθυδυθυϊθ, ρυορθεδηύΐθιη ἴῃ βἰηρτβ αὐἱθαβαθθ νοοῖραβ ἀθυπουθ 
ΠΟΙ ΡῬοββῖὶβ. Ὁὺ ἀπῦτὰ δῇἴεγδιη; νυἱάθβ 111 αὐδϑὶ θοάθιη ὑθιηρουθ οὔτ᾿ 
ἀΐγουβο Ποτηΐπθτη ΘΘΠΘΥΘ τοὶ 6886. Οπὶ οηΐτη αἰοαπὺ οὐΐαπι τὰ καλὰ 
βίαια 6586 (Ὁ 9), ποῆ ροΐουπιθῦ άθη τῶν καλῶν αἰτιᾶσϑαι ἑξαυτούς. 
(Ὁ 14. 16). ὅ1ὴ 1ύδι γϑ]ϊστητιβ πὸ οχύγίοασθ αὖ ἀϊοδτηυβ, ἀΐοοτθ 1108 ῬΓῸ 
Ἰουιαΐθ βαἃ Ὁ 9 τὰ καλὰ ἴοττηοβα ροὐϊββίτηθιτη οουροτῶ, ἀποτθπιὶ αθ8ὶ- 
ἀουῖο οδράϊ 5ιηῦ, αὖ Ὁ 1 ῬΒΠΟΒορ ματα ϑιάνοοδτθ 88, καλά: οὈρδίεῦ αυποὰ, 

ἴα Ὁ 11 πὸ σϑυστη οββθὺ τούτων γὰρ χάριν πάντες πάντα πράτ-᾿ 
τουσιν: ἴῃ ἄσπδ, βοπέθηθίδ, τ μαοτθᾶβ, οἷ. 1104 Ὁ 80 τριῶν γὰρ ὄντων 
εἰς τὰς αἱρέσεις .... καλοῦ, συμφέροντος δέος, οὐ 116ὅ Ὁ 19 δόξειε δὲ 

ἂν χρήσιμον (γο] συμφέρον) εἶναι δι᾿ οὗ γίνεται. ἀγαϑόν τι ἢ ἡδονή, 
ὥστε φιλητὰ (οὐ αἱρετὰ) ἂν εἴη τἀγαϑόν τε καὶ τὸ ἡδὺ ὡς τέλη. Νοο 
ταΐϊπταβ οθτέθμη, βθοαπμάδηα Πδυατα βοηϊθηξίδγατα (καὶ οἵ μὲν βίᾳ 80. πράτ- 
τοντὲς ... μεϑ' ἡδονῆς Ὁ 11- 18), αὰ8δθ8 Ῥ6Υ 88 ΡΙθπατμη οομἐϊηθὺ 50110- 
Β᾽ βυλῦτα ̓ οπιϊββᾶ ΘΟΠΟ]αβίοπθ ,, ἕτερα οὖν τὰ βίᾳ ἢ ἀκούσια καὶ τὰ διὰ 
τὸ ἧδὺυ ἢ τὸ καλόν“, Ῥατττὰ δρύδιη 6886 δὰ 1ὰ σϑῆὰβ οὐηπθ ὧθ αὰο 
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πον δῖναι (ἀναγκάξειν γὰρ ἔξω ὄντα), πάντα ἂν εἴη οὕτω ι 
βίαια' τούτων γὰρ χάριν πάντα πάντες πράττουσιν. καὶ οἵ 
μὲν βίᾳ καὶ ἄκοντες λυπηρῶς, οἵ δὲ διὰ τὸ ἡδὺ καὶ καλὸν 
μεϑ᾽ ἡδονῆς.  ὕέλοῖον δὴ τὸ αἰτιᾶσϑαι τὰ ἐκτός, ἀλλὰ 

μὴ αὑτὸν ἐὐδήρατον ὄντα ὑπὸ τῶν τοιούτων, καὶ τῶν μὲν 
16 καλῶν ἑαυτόν, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν τὰ ἡδέα. ἔοικε δὴ τὸ βί- 

'αιον εἶναι οὗ ἔξωϑεν ἡ ἀρχή, μηδὲν συμβαλλομένου τοῦ 
βιασϑέντος. : 

τὸ δὲ δι᾿ ἄγνοιαν οὐχ ἑκούσιον μὲν τὰν ἐστίν, ἀκού- 
σιον δὲ τὸ ἐπίλυπον καὶ ἐν μεταμελείᾳ᾽ ὁ γὰρ δι᾿ ἄγνοιαν 

[Ὁ 

10. ΚΡ ἀναγκάξει. οὕτω] ΚΡῚΙΙ ΜΡ αὐτῶ. 18. γελοῖον δὴ] ΚΡΝΡΟΡ 
γελοῖον δὲ. 19. ΚΡΤ,» ἐπίλοιπον. 

ἃ 4-- 1 ἀροραύῦαγ: πᾶῖὴ ατιϊοαπαιθ ἴῃ 1110 οοσαρεαῦ! βαπὺ βθὰ διὰ φόβον 
50 διὰ καλόν τι πράττοντες ταυ]ύστη β8πὸ αρϑαπὺ αὖ ἀρϑηὺ μεϑ' ἧδο- 
νῆς (Ὁ 18). -- Οτδθ αὐππὶ τῶ 5Βἰηῦ, βαύϊ]8 μαθθαβ ΟὈβθύναγθ, Αὐϊδύούθ! θα 
ἴῃ δῖ τηΐητβ αἰ Πρσϑηΐθιη [πῖθθθ, δα Ῥυϊπο ρα! θηι Βα] 8 1Οοἱ θη θη απ 
ῬΙᾺΒ ΒΘΠ16] ἴῃ ῬΙΌΧΙΤΩΪΒ. ΟΌΡΙΟ θΒ ΤΘΟΌΥΘ μασι 6886 ῬΥΔΘΥΙΘΠΒ γ. 1111 
ἃ 21--Ὀ 8: 1118 Ὁ 6--14: 1114 ἃ 81---Ὁ 2ὅ. 

156-17. ἔοικε δὴ τὸ βίαιον ... τοῦ βιασϑέντος: ν. ἃ 1 584. Υ]Δ6- 
Ῥαύαν ἰρὶθαν 5101 Αὐιβύοῦθιθϑ ρὲ ὑούατη οαραῦ (θέϊδταη ἃ 4---Ὁ 1, Ὁ] νοὸχ 
αὐἰάθιῃ τοῦ βιαίου ποιὰ Ἰοριυαυ) θῶ ἐγϑούδββθ ααδθ δ ἀπυτι τὸ βίαιον 
Ῥου  πθγθηὗ. 

Εδὲ υογοὸ τοῦ ἀκουσίου οἰΐαην αἰζια σοηιβ ἰα χοῦ ΡῸγ ἱσηπογαρἑαηι 
ἤέ: ὧν ψφο ργίηυνην θα οομαϊο αὐαοηάα, οὐ θυ χιυὺὶ Ὠογην αἰϊηιϊα 
οοηιηυϑογῖέ ροϑὲ σορρϊία γὸ ρίροωαϊ οοηιηυδδϑὲ ---[110 Ὁ 24. 17) οηᾶθ ἐμβοῖῦὲ 
ηυΐέα γαοίιγυξ χιιαθ τον ρον ἐσηογαηέϊαην αοία 6886 ἀἰοοηάα διυνυΐ, χιοηαηι 
ογίρίμοην αινουνξ ἐα αἴΐο {ογνέθ τοϊεέ ἐθηνι για, ἐγαοιυναϊᾶ ἐν παΐα 81 
δὲ ὕρδα ηιογέϊβ οὐϑβοινγαίίο (---Ὁ 21). Τοορέχινο χιυὶ ηιαῖο οογιδεϊο [δοθγαμνΐ, 
ἐσηογαβ86 ηιυΐάοην χιοααηηποᾶο πιά οογηαιιοογοί αἰϊοθηαδ ϑιδ, αὐ ὈῸῪ 
ἐσπογαγίϊαηη ροοοαξιηη 6886 ἐΐα ἑαγυίινην αθηνιδ., δὲ χιρθην Φουα. αἰ᾽ηυυϊα 
φιαθ ἴηι ἐρβῶ γ6 φογοηι ἃ τιδοοδϑαγία 8ιυὲ Ἰαξιονὶὲ (---Ἰ111 ὦ 2). Ἡαθο χιιού 
οὐ χιαῖϊία 8ἰηξ αἰσογέον θγυμγηθγαγέν, ἢ αρραγοαΐ αἰθγυΐηιιθ ἔθηυ χιυναηὶ 
γνυϊξαγιώ, τογίνην ἐρφηνογαἰοηα βογὶ γροϑδῖξ εὐ τὸ ἀκούσιον α(ἴϑὲέ, ἐμ ιυίδιι8 
ἤρυέδιιβδ ἑάοην φογνθβ Ολη6 81: οὐγοινηδογ θογαινην ---1111 ἃ. 21. 

ΤΥΪΡΙοΟἱ τϑὐομθ οαγθυΐ ἀἰχθυῖβ πο. οαρὶθθ, π δαπη απ Ποιηΐπ 685 Ἶ 
Ἰρπιου δα ΐδτη ἰδπασδιη οαθβαπι τοῦ ἀκουσίου ργδθροβῦθσθ Ουδγττῃ οϑπι- 

᾿ φοΙατατη Ρυΐπηδ οϑῦ 1110 Ὁ 18---24. [ 
18. ἀκούσιον δὲ τὸ ἐπίλυπον καὶ ἐν μεταμελείᾳ: γ. Ὁ 12 οἵ ἄκον- 

τὲς λυπηρῶς. υοᾶβὶ απἷθ ρσαυᾶοτοὺ θῶ γθ αὔδιη Ἰηβοῖαθ οββοιῦ, βαδτῃ 

αὐδ81 ϑϑυάῖο ΠΠῸ [αοοτθὺ απᾶθ, ἄστα βθοαῦ, ρυορίθι ἱρπογαηύίαπι πῸΝ 

ογαῦ δἦυ8. Ὑϑυϊβδίπηθτη ποθ, αὖ 1Ἰοθαῦ τηξθυτορδτθ «αἱ πὶ [819 451 

τηοπαθυῖῦ Αὐἰδύοῦθ! ΘΒ. οὐΐϑυα ΝΜ Ῥυΐοσθπι βϑηὐθηύίθμῃ ,, ἀκούσιον τὸ βίᾳ“ 

(οδΡ. 1). ἰ ῃ 

ΩΨ ΡΟΝ Ψ ΨΨΝΝΡΟ 



νει... 
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Γ «πράξας ὁτιοῦν, 
μὲν οὐ πέπραχεν, ὅ γε μὴ ἤδει. οὐδ᾽ αὖ ἄκων, μὴ λυπού- ὦ 
μενός γε. τοῦ δὴ δι ἄγνοιαν ὃ μὲν ἐν μεταμελείᾳ ἄκων 
δοκεῖ, ὁ δὲ μὴ μεταμελόμενος, ἐπεὶ ἕτερος ἔστω. οὐχ ἑκών" 

: ἐπεὶ γὰρ διαφέρει, βέλτιον ὄνομα ἔχειν ἴδιον. ἕτερον δ᾽ 

ἔοικε καὶ τὸ δι᾿ ἄγνοιαν πράττειν τοῦ ἀγνοοῦντα ποιεῖν" ὁ 
γὰρ μεϑύων ἢ ὀργιξόμενος οὐ δοκεῖ δι᾿ ἄγνοιαν πράττειν, 
ἀλλὰ διὰ τι τῶν εἰρημένων, οὐκ εἰδὼς δὲ ἀλλ᾽ ἀγνοῶν. 

ἀγνοεῖ μὲν οὖν πᾶς ὁ μοχϑηρὸς ἃ δεῖ πράττειν καὶ ὧν 

20. μηδὲν δὲ] ΚΡ μηδέν τ. 28. ΚΡ μεταμελώμενος. 9ὅ. ΚΡ ἀγνο- 
οὔντας, ἰᾷ. το. ἀγνοούντως. 26. ΚΡ πράσσειν. 

20 5. ἑκὼν μὲν οὐ .... οὐδ᾽ αὖ ἄκων: το8 81186, 564 Ιἄθιη βθπτιβ 
οϑὺ ἀθ αὰο 1186 ἃ 88 γϑύθδ βυπύ, πολλὰ γὰρ ..... καὶ πράττομεν καὶ 
πάσχομεν ὧν οὐθὲν οὔϑ᾽ ἑκούσιον οὔτ᾽ ἀκούσιόν ἐστιν, οἷον τὸ γηρᾶν 
ἢ ἀποθνήσκειν (α. γ.). Βηουιθθε Π866, 81 αὐϑηπᾶο σοχητηθιποσδϑηύαι, ἴῃ 
ΕΏΤοΙβΒ. δαυταγαηῦαν Ῥούϊαβ αὐδπι Θχρ]οδηὐαγ. 

24--οἹἿ. αἸἰΐοτ οαπίθὶδ: ααδ' αὐἰάθτη ΠΟῸῚ ῬΤΌΒΡΙΟΙδαΣ ἃ ροϑὺ Θοτη- 
τηϊδβᾶ τ ΒοῖπῸ ἀοϊθαῦ, 564 τϑβριοῖαῦ πᾶ ἔβοΐατη δι αὖ πρβοϊγθυμ. 
υοαϑὶ αα]8 δηϊτηὶ 881 αἰἴϑοῦθαβ θᾶπη Ὑἱτη ῬΘυταϊβουῖῦ γ61] ἸἸΡΙαϊπΠΟ80 
γιύΐδθ σΌΠΘΥΘ 60 ρογαποῦαβ ἔαουϊῦ αὖ οοσοοθοαΐιβ αὐδδὶ ποὸρ γἱάθαῦ ἀπδθ 
σου ρῬούοσαηῦ, ἰδηαθδτη οδαϑαμη ῬΘΟΟΘΠΑῚ ἢ6 ἱρπογϑηξίδτη βαδιῃ, 5θα 
εἰοοϊβ 1105 αὐααθ απο δοουβοὺύ- Ῥυπᾶθηΐου οπΐτα ἤᾶπὶ ΔῸ 1ἰηϊδο. 
Ὁ 18 Βθπυβ ῖὰ υοᾶ τῷ ἀκουσίῳ δοοθηδοῦαν ργϑθροβίθίομθ διὰ ὁ. 800. 
Δα: 1 ἃ τὸ δι᾽ ἄγνοιαν ΔΡΡοι]αύπμα οϑὲ. Οὗ δὰ 1118 δ 24 οὐ βαα. 

21. διά τι τῶν εἰρημένων : γο]υύ͵ διὰ ,μέϑην, δι᾿ ὀργήν (Ὁ 26), ὧν 
κύριοί ἐσμὲν 1118 Ὁ 89, ἡ ΖεΧὴ ἐν αὑπῷ. 

28---1111 ἃ 2. ὑογέϊα ὀλολνλν: ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΘαΘ 18 ΘΙΤΟΥ, αὯὁ ΠΟΙΏΪΠΘΒ 
ἴῃ ἤπριι βὑπαϊο τουθγὼ ἱπαϊσηυση Ορουδῖὰ δαδπι οομπγθυδαπῦ, πθβοϊθηΐαβ 
βοποοῦ αὐἰὰ νϑῦθ ἀρρϑίθπαυτση 810, δᾶ ἴᾶπὸ 46 αὰὰ αρὶδαν ἱρπουθη θη 
αὐθδιποῦ; βθα 18. 5018, απὸ Ῥχοροβίδαση βασση ἀμ] θοῦπα 6. οϑῦ ὀχβθααθη- 
ἰθ8 ἀθ υϑριβ βίπρτβ πὰ βρθούαμοϊθτιβ ἰδῶ ἀθοϊριαπθαν αὐ α]ταα οναᾶαὺ 
αἴατιθ 1081 οορτιαγουτηῦ. --- Τουξίαη πῶπο Θχοθρύϊομθηη 6886 αἰχίμητβ, ἡ 
αὐδτηγ8β οοποθαθπασπτῃ 510, ἰρβᾶτῃ βουϊρίογσθιη πϑαὰθ ἃὉ ἰηϊδίο Ὁ 28 
(ἀγνοεῖ μὲν οὖν πᾶς κ. τ. 1.) ἴδω Ἰοοαξαπι 6886 αὖ ὡρρατογοὺ, νἱάου! 510] 
1Πὰπὶ πὰπο πουὰμῃ αποάάδηη οθητβ Δ] ΟΘΥΘ, πθαπθ ἱπ δχέγθιιο οαρὶδθ 
1111 ἃ 19--21 (τοῦ δὴ κατὰ τὴν τοιαύτην ἄγνοιαν ἀκουσίου λεγομένου 
ἔτι δεῖ κ. τ. λ.) δὰ ρ]πτα τϑϑρθχίββθ αὐᾶτη ἄπο. ΝΙΒΙΠΟΤαΐπτβ ἃ ΥῸΠ 
αἴνθυϑ 6886 αὑ88 ποὸ8 αὖ βϑουπάθτι ἐδυ ἱπτηα θ ὑθοθηβθδυα8, ῬΟΥΡΘθΟΒ 
ὙΘΥΡΙΒ ἀθυηομβίγαυ ροΐοϑῦ. Ουἱϊ οπΐη διὰ μέϑην ἢ δι᾽ ὀργὴν ῥῬϑοσαπῦ 
(Ὁ 26 5ᾳ. ἴῃ δἰΐθυο φβπθυθ), ρ]θυσηααθ παπᾶ τῇ καϑόλου ἀγνοίᾳ (Ὁ 82) 
ἐδπθηΐαν, δᾶ αυδτα βθρομοπάδπι 1πᾶθ ἃ Ὁ 238 αἰδβρυϊαύαν, 8564 τηδχῖτηθ 
τῇ καϑ᾽ ἕκαστα ἀγνοίᾳ (Ὁ 88). Ἰσποταπίθβ σϑῖὸ αὐἱὰ ἐαοϊθηῦ δυὺ ΟὈΠ᾿ 
οατα αὐἶθὰβ Ποιμϊηΐθιιβ 5101 τοβ δἰῦ δαὺ αυθθηϑτῃ γ6} διττήν, Υ6] Ιηβέσα- 
τηθηΐα τηϑηϊθτιβ σουδηῦ, ὑδιηθη Θχοιιβασθ τὸ δι΄ ἄγνοιαν πο ροβϑπηῦ. 
ΝΟ ἴδοι]θ 5101 ατιϊϑαπδηι ρουβαδβουῖῦ, Αὐἱϑυούθθυη πᾶθο ααδ8 ἴῃ ΘΧΘΙΏΡΙ1Ε 

μηδὲν δὲ δυσχεραίνων ἐπὶ τῇ πράξει, ἑκὼν τι1ον 30 
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1089 ἀφεχτέον, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην ἁμαρτίαν ἄδικοι καὶ ὅλως 1.3 

140 ἈΒΙΒΤΟΤΈΕΈΙΙΚ ΕΤΉΙΟ. 

80 κακοὶ γένονται. τὸ δ᾽ ἀκούσιον βούλεται λέγεσϑαι οὐκ εἴ τις 

ἀγνοεῖ τὸ συμφέρον᾽ οὐ γὰρ ἡ ἐν τῇ προαιρέσει ἄγνοια 

αἰτία τοῦ ἀκουσίου ἀλλὰ τῆς μοχϑηρίας, οὐδ᾽ ἡ καϑόλου 
(ψέγονται γὰρ διά γε ταύτην), ἀλλ᾽ ἡ καϑ'᾿ ἕκαστα, ἐν ΩΝ 

81. ΚΡ τὰ συμφέροντα. 

ΔῸ ἴρβο ριπᾶθηΐον ἀθ᾽ϑοῦϊβ ὕδιη. ᾿Ἰπου]θηῦου ἀἰβοθυμδηθαῦ ἰρθαμη ΠΟῚ 
τϑραΐδϑβθ. 

28. ἀγνοεῖ μὲν οὖν πᾶς ὁ μοχϑηρὸς ἃ δεῖ πράττειν : Βᾶ66 6718 6586 
νἱἀθηθαῦ ααἱ ἃ Βίηρι 5 αὐἱθυβάδηι το θὰΒ δα πηϊγθυβατα σϑπαβ ῬΘΥΡΊΌ. 
1ἃ αὐοᾷ ἴὰ αὐἰᾶθιη ἢ. 1. τϑούθ μαροῦ, αποπίϑιη τὸ μεϑύειν 110 γ0] 
τὸ ὀργίξεσϑαι Ὁ 26 ρουύποῦ δὰ μοχϑηρίαν τινά; αὐδὸ δὺ ᾿'ρθῶ Οὕϊὰ 
ἱρπογαθίομθ δ] ασῶ νου οοπ]αποία οϑὺ (ἀγνοῶν Ὁ 21). Οδνθηάστῃ γϑιῸ, 
Ὧ6 Βαῆο ἰηὐθυ υὐγαιηαπθ βθηὐθηδίϑηη ταὐϊοηθιη δα τϑ]ὶαὰὸ αἀποαὰθ ῬΘΥυθ- 
πἶγθ οθπβθδιηιβ: απο οπΐτη ὡἀαϊδαν ἃ δεῖ πράττειν καὶ ὧν ἀφεκτέον 
(ἀγνοεῖ) ἀἰϊνθυβαπι ϑδὺ ἃ ρυϊουϊθαβ. Νϑαὰθ ϑηΐτη μοῸ Ῥυορυίαση οϑὺ ρθ0- 
οδὔοσατη αα88 ΘΧ ἰσϑουπαϊᾷ γ6] 6 ὑθηια]θηἑἃ οὐἱρίποαι ἀποπηῦ, αὖ αποᾶ 
γοϊπουῦῦ Βοσιο οομίγα ἸΘΡῸΒ βἰῦ; ἴτχ0 Ῥϑύβδθρθ αποᾶ 5101 Ῥτοροβαθύαῦ 
ΘΟΘΥΐοσθ πού ποίϑητση πο ογαῦ; 56 ϑάνθυβυϊατη τ ΡΌ]ΒατΙΒ ΘΙΏ]ΟΘΌΤΩ. 
προᾶγὶὺ ἔουίθ, ἱπηρούθηβ 8581 δὺ οδ]ρίηθ αὐδ81 Ἰῃγοϊαῦαβ. Ουοα Ιἄθτα 
Ῥτγϑοίδγθω αὐοδατητηοᾶο οὐΐδηι ἀγνοεὶ ἃ δεῖ πράττειν, γογυχα απΐδοηη: 
ἀοάθοθῦ ϑηΐτη ἐθιη]θηζαση 6586 οὐ ἰσϑοαηᾶυτη; αὖ δἰϊαᾶ ΠΟΟ 6588 σ΄ ΠῸΒ 
ἱρποσϑηξίαθ αὐαΐβ ΠῸῚ υἱἀοὐν -- Οδίογαμα ἴῃ ποὺ πάϊοίο πᾶς ὁ μοχϑη- 
ρὸς Ῥτβθ θυ βθχη 6886 τὸν ἀκρατῆ, ΤΠ 5886 Βαϊ βοϊρί. 

81. εἴ τις ἀγνοεῖ τὸ συμφέρον 1. 6. αυἱὰ γΘ 76 οοπάυοαῦ; 1ὰ αυοά 
μοπᾷ ἀἰβογτέ 8Ὸ οοὸ ὃ δεῖ (γ8 28). --- Ἧ ἐν τῇ προαιρέσει ἄγνοια 506. ἡ 
τοῦ τέλους: αὐ Θπῖτι ρῬγϑθίθγθω βοὶτὶ ορουβθῦ αὖ ροββὶὺ δ]᾽1. 18 προαι- 
ρεῖσϑαι (πᾶ ἡ προαΐρεσις τῶν πρὸς τὸ τέλος ἐστὶ μᾶλλον 1111 Ὁ 27), 
ΠΌΠΟ ΠΘΡΊΙΡῚ ἀρρδιοῦύ. Ῥοῖτο ἰδίῳ ἢπὶ ἱρπογδύϊο δ ἰδηύατη 10] 
Ῥοῤοβὲ τῆς μοχϑηρίας 50. αἰτία (Ὁ 82; οὗ, Ὁ 29. διὰ τοιαύτην ἁμαρτίαν 

. κακοὶ γίνονται), εἰ δι ἢἤπθ5 σοοϑηΐαῦ ἴῃ αὐἰθὰβ ἀϊγουβῶ πδίθγα 
ΒΌΤΗΤΠΟΥΠΙ ΘΘΠΏΘΥΆΙΩ, ΘΟΥᾺ ααἀ8ὸ βδηοίδ ϑηῦ οὖ Θουθ ααϑδὸ Ῥγδνῶ 
βαηῦ, 5:0 οχργθββῶ. Βιθοΐθ θῃηΐπὶ οὐΐθτη αἰϊῶ γϑὐΐοπθ ποβύγατη ἥπθιι ἸΠΘΙ 
αροπᾶστη ἀἸοίτητιβ απ, ααἱ αὖ βογοῦ βίπρυϊαθ αὐϑθαπθ Υ68 σοβίαθ ἴῃ- 
βυϊαΐαιθ θυαμπῦ. θΘυδ ἴῃ Υ6 51 αὐ]8 ουτανουῖῦ ἰδῶ αὖ αἸϊὰα 510] Ῥχοροϑυθυῖῦ, 
αἰἰαᾶ οἰἴδβοθυιθ, ἱπβοίατη 11]ὰπὶ ἔπῖ886 ἀϊθθιηὰβ τοῦ τέλους τοὶ (αὐ ἶρ8θ 

ΒΟΥ 1 Αὐϊβέουθῖθϑ 1111 ἃ ὅ. 19) τοῦ ἕνεκα τένος, οὔ ἀθοθρύστη ἀγνοίᾳ 
τινὶ ἐν τῇ προαιρέσει, 5οἃ Ἰοῃρθ αἰἶο τοᾶο. Νϑαπθ ϑηΐτῃ ἰδ] βρθούαμὺ 
διὰ ῬΘΥΘΥΒΌΤη ΠΟΙΩΪ 8 ϑηΐσησση, 864 δᾶ ᾿ρβατη δχουβδηάατη ἀπο ϊθηὶ 
γϑ8 ἄκων φϑοοανῦ. Ηδθο τ ἰαξογθαῦ, Ῥτονίβαμη θϑὺ γι ῦ]β Ὁ 82.. 88 
οὐδ᾽ ἡ καϑόλου (ἄγνοια) ... ἀλλ᾽ ἡ κὐϑ᾽ ἕκαστα: αυδθ. αὖ δἀδοιθηίαν 
ἦδχα υἱά68 ααδτῃ ζαθτῖῦ Ὥθοθβθθ. ἘΠ ΘΠΙΤη 5, 118 ἄγνοια ἡ ἐν τῇ προαι- 
φέσει ἡ καϑόλου δι τη ῖβ88, οββϑὺ ἰπ τὸ δι᾽ ἄγνοιαν, Ἴατα 118. ααἱ βοηὐιπηῦ 
ὅτι οὐδεὶς ἑκὼν πονηρός (1118 Ὁ 14 5.) οπιπία ραίθοτθμηῦ, ᾿Πουθαβατιθ 
δα ὈἸΕΥΠ Βυχαδηὶ αὖ ἴῃ νὴ 18 ᾿ῦα, οὔϊθτῃ ἴθ υἱγῦαίθ (γ. οαρ. 7) ϑοθθαῦ. 
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τ " " .} ς ἂν " ᾽ ΄ " " " ὲ 12 οἷς καὶ περὶ ἃ ἡ πρᾶξις ἐν τούτοις γὰρ καὶ ἔλεος καὶ ται αι 
- 3 

συγγνώμη ὃ γὰρ τούτων τι ἀγνοῶν ἀκουσίως πράττει. 
Φ 3 » ΄ νι, ’, ΄ 3 ΄ ΄ ἴσως οὖν οὐ χεῖρον διορίσαι αὐτά, τίνα καὶ πόσα ἐστί, τίς 

᾿ ’ ᾿" ᾿ εν ΄ , ΡΟΣ Ἐς ΚΡ Σ ᾿ τε δὴ καὶ τί καὶ περὶ τί ἢ ἐν τίνι πράττει" ἐνίοτε δὲ καὶ 
τίνι, οἷον ὀργάνῳ, καὶ ἕνεκα τίνος, οἷον σωτηρίας. καὶ πῶς. ὕ 

Ψ, - 3 Ἴ 
οἷον ἠρέμα ἢ σφόδρα. ἅπαντα μὲν οὖν ταῦτα οὐδεὶς ἂν 

» 3 ἰ 3 Ἁ . 

ἀγνοήσειε μὴ μαινόμενος, δῆλον δ᾽ ὡς οὐδὲ τὸν πράττοντα 
ὃ Σ Σ 

πῶς γὰρ ἕαυτόν γε; ὃ δὲ πράττει, ἀγνοήσειεν ἄν τις, οἷον 
ἐ 

9. Κν ἀκουσίω. 4. καὶ περὶ] ΚΡ περὶ. 8. Κῦ ὁ δὲ ἑαυτόν γε 
πράττει (οουτ. ὃ δι᾽ --Ὁ). 

1. ἐν τούτοις (ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα) γὰρ καὶ ἔλεος καὶ συγγνώμη: 
οὗ 1109 Ὁ 85: ΡΥΟΌΔΌΪΠ6 ἰριθαν ἴῃ ἰβάθηη Ἰοοῦτη μαΌθτθ τὸ ἀκούσιον 
(γὰρ τγ5 2). 

8--Ἠ[’!6. Θάσμι ρ]δουϊεβοὺ διορίσαι αὐτὰ (8, 8) 1. 6. τὰ καϑ' ἕκαστα 
ἐν οἷς καὶ περὶ ἃ ἡ πρᾶξις, ταλήογθ αὐϑτὰ 1110 8110 Ἰοθὸ ἔδούατη θβὺ 
ἀπΠιροπυϊᾶ δαμιοι δ, ῥυΐσαστα βαρύθτα θούατα απδ81 οαὐθρουαθ ΘΠ τη Θυϑἢ- 
ἐὰν γβ 8---ὅ, ἀρίηᾶθ δαᾶθιη θχθιη9}18 Π]τπβίσαπίαν --- νβ 1ὅ. ΝΙΒΙ]οταΐηυβ 
81 αἰθασπίθ ᾿ἰϑυᾶ οορὶῶ τόύατα σϑοῦθ γοϊθυϊταὰβ υαὐἱ, ἴδ .0116 δοοϊάουιὸ τὖ 
Ῥδγατη ΟΡ ΠΘτηαν ΔΟΟΘΡΙβ88; τϑϑίασθ Θπτη πϑυᾶ ρϑῦοδ ἔῃ απΐθυβ Βϑθυθᾶ-" 
τηῦβ. Νϑιη ἴπ βθρύθιῃ 1111 σϑηθυῖθιβ οὺ ἀθβι ἄθυμον πομη118, (νοαὺ 
τὸ πρὸς τίνας, ἀαποπίατη στον ββίτηθτη οὖ ΒοΟ δϑϑὺ αὖ βοίδηητβ, οὰπὰ ααϊθα8 
ΒοΙΗΪΠθῸ5 τ8 δἷῦ; ν. Μβϑύορεβ θχθιῃηρίυτη υβ 11. 19) οὖ διηθίσθῦυν ἴπ. 
8118 ἀποτηοᾶο ἀΐνογβῶ βἰπὺῦ (απδθυθηθθαβ οπΐτη ἅπποὸπ τὸ περὲ τί οὐ τὸ 
ἐν τίνι πράττει Θοἄθτα ἔδσθ βρϑούθῃῦ, μιᾷ βαοουγυϊ ἑαυ). [πὸ Θχθυη} 8. 
γΘΙῸ 8118 σθηθυθτη 1Π]ΠΟττπὶ γ6] τ συ] δἀάϊΐο ποτηΐημθ βδἐϊβ αἰβυιποῖδ, 
βαπὺ (Θχργϑδβῶ τὸ τίς γβ 7 8α., τὸ τέ υβ 8 β8αᾳ.; δὰ ἀδβ. τὸ τένι. οἷον ὁρ- 
γάνῳ γ8 12. 18, τὸ πῶς οἷον ἠρέμα ἢ σφόδρα γ8 14. 18); αὖ 4118 
πορΊθοίο, 6886 υἱἀθηΐαῦ; ἱπ|Ὸὸ π 1ᾳ απϊάθιη ῬὉ7ΤῸ οδυΐο δββθυθσδυὶ ροὐαδβὺ, 
ἴπ αὐἰθὰβ ἰδπᾶθμπι ΘΧΘτηρΡ] 18 Αυϊβϑύοίθθβ ἰρβὼ Π1ὰ σϑπογω σνο]αθυὶϊῦ Ρϑὺ- 
Βρίουιδι 6886 ἀπόγατη αϊρσηϊαύθτη οθύθυϊβ δηξθροπῖῦ: γ. γβ 18. 19 κυριώ- 
τατα ... ἐν οἷς ἡ πρᾶξις καὶ οὗ ἕνεκα. --- Οὕδ ἴπ τ π6 ΡὈἷὰϑ δθαπο 
Βουρίογθτη, ααΐρρθ ααἱ ἔθσθ παπαῦδῖη δ] 1 Οτηηΐθα5 πυτηθυῖβ ρογἕθοΐω 
οὐτϊάονῦ, δοσῦβθβ, τϑρυϊαηᾶθ, βᾶηθ οϑὺ ᾿ρβδγτιτη τούτη πϑέατδ, νϑύϑῃβ 
Βίηρστιδ, αὐθδθασθ απ88 ἴπ ἀπᾶπι δούϊομθη οὐπουσυυηῦ αὐδδὶ αἰβυϊποῦϊβ 
Ἰηΐθυ 56 οαἰθροσίδυυτη βηΐθυιβ Οἰτουτηβουθογθ. ἄπποὸπ ααἱ αἰϊπα ἰηβέσα- 
τηθηθαση στ ραϊῦ απ ραϊξανγθγαῦ πθοθββαυῖο απ οἰβοϊθὺ δίαθθ οορὶ- 
ἰανοταῦ Ἰρπογᾶπβ ἰσιύατ τὸ τένι, ἱρυιουδϊῦ οὐΐδιη τὸ τύέ. Ὀὺ Ἰϊοθαῦ. 
ἀυδιίατθ, ϑθποι ΡΠ] ΟΒΟΡμὰΒ ἴρ86 αἰ ουθηθὶ πϑύατϑθ ρυϊτηΐ ροπϑυῖβ ϑὑϊδυῃ 
ΡῬὶυβ ἀθαθυϊῦ αὐδτη ρδγ δγαὺ, αὐαστα ἀϊοογοὺ, τὸ τίς πράττει δχϊτηθπάθχη 
6886 αποπίϑτη πραυὶγϑῦ Ἰρηοσαυ (πῶς γὰρ ἕαυτόν γε γ8 8). ΕἸΧΘΙΗΡ τα, 
Θπῖτι 8διὺ Μϑυορθ: αὑδθ ἄστη Π]ΐθτη πθοᾶπβ ραξαθαῦ Βοβύθτη οοοϊᾶθγθ, 
Ἰρπογαθαῦ οοτΐθ αὐἱὰ ἔποογοῦύ. Αὐ αἱ ϑαμάθιη αἰχουιὺ πθβοὶγῖββθ, απ|18 
ϑυοοδγθίυσ δὰ οαθᾶάθιμ, οὖ 1086 τϑοῖβ ππιάϊοαιὺ. Ῥαΐϊαθαῦ θηΐτη 856 μοβύθση, 
ογαῦ τηϑύοσ. [Ιὰἃ αποᾶ 1460 τῆοπθοὸ τὖῦ ἀρρατθαῦ, θαβάθιῃ γθ8 σϑβϑίδβ αἴγϑυ- 
518. σΘ μου θὰ5 Θάβου οἱ ῬΟΒ86. 
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1111 ἃ 9 λέγοντές φασιν ἐκπεσεῖν αὑτούς, Υ οὐκ εἰδέναι ὅτι ἀπόῤῥητα Γ 9 
10 ἦν, ὥσπερ «Αἰσχύλος τὰ μυστικά, ἢ δεῖξαι βουλόμενος 

ἀφεῖναι, ὡς ὃ τὸν καταπέλτην. οἰηϑείη δ᾽ ἄν τις καὶ τὸν 
υἱὸν πολέμιον εἶναι ὥσπερ ἡ Μερόπη, καὶ ἐσφαιφῶσϑαι 
τὸ λελογχωμένον δόρυ, ἢ τὸν λίϑον κίσσηριν εἶναι" καὶ ἐπὶ 
σωτηρίᾳ παίσας ἀποχτείναι ἄν κχαὶ δεῖξαι βουλόμενος 

1ὅ ὥσπερ οὗ ἀκροχειφιξόμενοι, πατάξειεν ἄν. περὶ πάντα δὴ 

ταῦτα τῆς ἀγνοίας οὔσης [ἐν οἷς ἡ πρᾶξις], ὁ τούτων τι 
ἀγνοήσας ἄχων δοκεῖ πεπραχέναι, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς 
κυριωτάτοις᾽ κυριώτατα δ᾽ εἶναι δοκεῖ ἐν οἷς ἡ πρᾶξις καὶ 

9. λέγοντές] ἔοτί. λέγοντάς. ἐκπεσεῖν] ΚΡ ἐκπέμπειν. αὑτούς] ΒΕΚΚ. ο. 
11. αὐτούς. 10. ἢ δεῖξαι] ΚΡ δεῖξαι. 18. κέσσηριν] ΚΡΝΡ κέσιριν. 
16. ΚΡ «πατάξαιεν. 10. [ἐν οἷς ἡ πρᾶξις] Βυβρ. τι18ῖ. 16---18, ὁ τού- 
Ἐαρ ἢ πρᾶξις] οτχι. ΚΡ. 

9. ἐκπεσεῖν 10. ορύ. ἐκπέμπειν. ὙοΥρα αἰ Βο111ὸ, οἷον λέγοντές φα- 
σιν ἐκπεσεῖν αὐτούς. Οοπνογίαβ οὐμγιι8. φογιογῖβ αἰϊηιυϊα αἰ ογογέο8 αϊοιυιὲ 
(ὦ. 6. αὖ φιιοᾶ σοηιι8 ϑρθοίαξέ χοῦ αἰϊουγυξ πορρινηινηι) δαοὶἴ886. 5ἰθὲ 
εὐγυυνέϊδ υογϑια, χιοᾶ Ἰοσιάὲ βι. ᾿Ἐκπίπτει. μὲ δἸϊθηῦτη ἃ ργυϑθοδθ 
Ππρτιαθ ἱπᾶο1]6 ποιὰ ἀϊχθυϊῦ αἱ ταθιηϊηουὺ ἸΘρὶ ἐκβαίνειν, ἐξελϑεῖν χώ- 
ραν. ϑθᾶ τηϑ] υΐβ888 ουβιύΐδη λέγοντας; Υἱχ ἀπ θΙύα 18 ααἱῃ 810 οοτίρθη- 
ἄσπμ αὖ τούς. ἶ 

14. καὶ δεῖξαι βουλόμενος ... πατάξειεν ἄν. Αροτυΐα νϑμθιηθηὔιυβ 
αὐδτὴ γοϊθθαῦ ἔθυϊθπᾶο υἱοϊωνιῦ: ρθοοογῦ ἰρτσαν τῷ πῶς, αὐ8]6 γβ ὅ. 6 
ἀοβουιρύστη θϑὺ. 86 θϑάθιῃ Ρίδπθ οϑὺ Τα ῖο 6788 ΘΧθιΩΡ αὐποα Ῥγϑθοθ- 
αἰ καὶ ἐπὶ σωτηρίᾳ παίσας ἀποκχτείναι ἄν: αἱ Θαΐτη ἰᾷ ἀπυϊῃ ἀρὶδ π6 
1086 Ἰαθαδύαν, βοξβ παρϑὺ ἔγαοῦο δᾶνθυβαυι ᾿τηρθῦπ γ6] βυθιαὐᾶ ποοθμαὶ 
ἐαουϊθαύθ. ἸΤύδαπθ π νἱά θυ β {ρὶ, ̓ παἀπούαβ γοθθ ἐπὶ σωτηρίᾳ (οἢ. γ8 ὕ 
καὶ ἕνεκα τίνος οἷον σωτηρίας), ἴῃ 8 ῬΘΥΟΙΡΘΙΘ ΘΧΘΙΏΡΙαΤῃ ἰβδορβα 
Πηΐβ. 

16. (πάντα .. ταῦτα ..) ἐν οἷς ἡ πρᾶξις. Ἠαδυᾶ πθοθββδυῖδ, βθμηθ δι 
βϑῃὐθη ίδηη νου π8θο ἐν οἷς ἡ πρᾶξις. Δοοράρτο ἀϊχϑυῖβ, αὖ 515. γὸχ 
ἐν οἷς τᾶ οτηπίς, Ῥτουαΐίβοαθ τϑ]αύδ, δι, ασθτη οδᾶθηη σοοθ ὑπτῃ νβ 4 (ἐν 
τένι πράττει) ὕπστη γβ 18 (ἐν οἷς ἡ πρᾶξις) οθτύσμι αποάᾶδηι σθπαβ απο 
ὃ Οούθυῖβ αἰβοθυηθηάθγη 810 ἱπαϊοθύασ, Αὐδδιθθη τ ἀθ]θὐῖβ αὐἱάθχῃ ἰδ 8 
ὙΘΙΌΙΒ γ8 16 ἀΌΡΙΟθι 6] υβάθηη γοοἿ8 ἀβῦτῃ ΠΐπΟ ὉτΩΟΥ̓ΘΙΊΒ, αὐστῃ οδὐϊδηη 
1110 Ῥ 88 5. 48 ὑμῖγθυβο ρῬη618 τῶν καϑ'᾽ ἕκαστα 5ἷῦ ἐν οἷς καὶ περὶ 
ἃ ἡ πρᾶξις οὐ 5πηι Ποῦ 1111 ἃ 34. Ομμπΐμπο δαΐτα πϑαᾷ οχίρτιδ Ῥτοΐθοίο 
Ῥδιβ 6]05 Ἰαπᾶῖ5, απδθ. Αὐἰβυοθοο βου θη] σϑπθυὶ ἀθοθῦαι, 68 ὉΟποῖβο 
αποάδπι ἀπῦπι Ῥαυύϊουϊαστιιη. ὕστη Ῥυϑθροβιθ ματα οὺ Ῥγοποτηϊμυμι. τιδὰ 
παβοϊδαγ: δὺ οοποθᾶάθπάμτη θβῦ, ΠῸῚ τῶγῸ γοοα]θτιτα 1ΠΠᾶυατα υἱσύα! α8}81 
αὉ δοάθιῃ ρὶυβ τηϑη αν! αἀπδι γ6] ἴρβῶθ ὑαῦο ροββίπὺ ἔβϑυυθ υ8] Ἰαύιτδθ 
βἰηῦ δὶ ουτϊοβῷ «απ, αἰ] πὐϊᾶ ἐγαοίαθαθ αὐαδ}15 ἃ Αὐϊβυοὐθβ αὐἱάθηι 
αἸούίομθ ἉΠΙΘπῖον οϑῦ. 

! 18, κυριώτατα ... ἐν οἷς ἡ πρᾶξις καὶ οὗ ἕνεκα. Τὰ ἐν οἷς τηδ7ο- 
ΤἿΒ ΤΠ ΟΠ] ΘΗ 6886 ἀϊοδιάβ αὔδα ΠΟΠΉΠ]18, α]ϊω νϑὶαῦ τὸ τέ πράττει Υἱχ 
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Τ᾽ οοὺ ἕνεχα. τοῦ δὴ κατὰ τὴν τοιαύτην ἄγνοιαν ἀκουσίου λε- τ111 619 

γομένου ἔτι δεῖ τὴν πρᾶξιν λυπηρὰν εἶναι καὶ ἐν μετα- 30 

μελείᾳ. 

8. ὄντος δ᾽ ἀκουσίου τοῦ βίᾳ καὶ δι’ ἄγνοιαν, τὸ ἕχού- 
ὃ ́ Ἃ 3 ἍΝ. 6 3 ᾿ ᾽ πω δ ΄ . 9᾽ 

σιον δόξειεν ὧν εἶναι οὐ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ εἰδότι τὰ κα 
ς -" " 3 -» 3 

ἕκαστα ἐν οἷς ἡ πρᾶξις. ἴσως γὰρ οὐ καλῶς λέγεται ἀκού- 

ταύϊομθ δυϊποὶῖ ροὐύπουιθ; 56α ϑινπθηῦ 1460 Τηῦθυ σϑ]ϊα δ, απουϊδτη ΟἸΩΠ] ΤΩ 
Δ ΟῚ Πἶτὴ8 δοοϊαϊῦ αὖ Θογατα ὉΠ] αυἱα ἱσπογθῦασ, Τὸ οὗ ἕνεκα οοπίτα δᾶ 
ἴρβατα Βομηΐμθιη ἡαΐ σθαι σθγθθδὺ Ρ]ανῖπηστα γα!οῦ: δρίζεται γὰρ ἕκαστον 
τῷ τέλει 111ὅ Ὁ 22. Ναβοῖϊδ νϑῖοὸ τὸ οὗ ἕνεχα αὶ αὐαοα ἔδοϊυ οὐ τού- 
του ἕνεκα φήϑη (πράττειν), ἀλλὰ συνέβη οὐχ οὗ ἕνεκα φήϑη, οἷον οὐχ 
ἵνα τρώσῃ ἀλλ᾽ ἕνα κεντήσῃ ((18ὕ Ὁ 14 5α.).. Ἰποϑὺ ἰρίθαν ἴῃ 1185. αὐδ 
ἰδίο τηοᾶο οοπέϊηστιηῦ βἰτη!ϊξαο αἀπδοάδτη τῶν ἀπὸ τύχης αὐδ]ῖα ἴῃ 
ῬὨγβίοῖβ (4 ὅ. 6) ἀθβουιρύω βυπῦ. 

20. λυπηρὰν .. καὶ ἐν μεταμελείᾳ: οορπῖδο 5Βο Ποὺ ΘΥσΟσΘ ͵ατι 
ποη ρἰϑοθὺ αὐοα ἃ} ἰηθϊο ἕοσίθ ρ᾽δοιθσαῦ, Ουδθπδτα ἰριθιν λύπη ἀϊοᾶ- 
ἰατν, δἀατϊτᾶ γοοθ μεταμελείας ΘΧρΙΠοαὔαγ: αὐττιαατιθ ἀπάτη, τὖ 1110 Ὁ 19 
τὸ ἐπίλυπον καὶ ἐν μεταμελείᾳ. ΠΙᾺ Θηΐμπη πᾶποὸ χοϑριοϊδαν; δ] ἔθστιμη, 
Ὧἀθ αὐο 1110 Ὁ 24---δ ἀρορεαῦαν, ἴῃ π8ὸ οἰδιβα]ὼ πορ]θούατη 6586, δ 
1110 Ὁ 28 568. Τηοπαϊ 8. 

Ὅδρ. 8. 1 τὐαην ποὐϊομθην δοη )ιγιοὐΐ8 χα οαρρ. 1 εἐ 3 ὅθ ὑογᾶ 
τοῦ ἀκουσίου παΐωγ αἀϊδβριαία βινιξ, 7αην οομβέαδιέ χιαθάαηι τοῦ ἕκου- 
σίου ἀοβρξϊο --- 1111 ἃ. 324. Μ)αἰὲ ογηΐηι φιυὶ τῷ ἀκουσίῳ υοἴτέ αἀδογίθογ8 
αιναθοιγφιιθ Ρ6᾽ ϑυμὸν νοΐ, ρθ᾽ ἐπυϑυμίαν βιινγυξ, φυυίγεγιιο γαϊίογυδιι5. ἀοηιοη- 
βίγαῖν. Ναηι Ἰία τὸ ἕκούσιον ΟὨλΉ6 αἴϊογιίην 6886ὲ αὖ αγοϊηιαϊέδει8. οοἰογ 18 
δὲ αὖ ἐηραμέϊθιιδ (---ἃ 26); 8θηιθγ ἴεν)" ῬΟΥΤΟ οἰΐαηι οαὰ ἀκούσια 6886 ηίίαθ 
αὖ αγ[εοίίθδιι, ργοξεοσία θη Πιαθοηνέ, φινν αγοΐηιο ηιουθγὶ 810 ἴοθο ἴ666 
Πιογιοβέαϊίδ 7υδοαηιν ἑἐαηιθη (---ἃ 81); σον ιν ογοίν ἀοίηθ χοᾶ ἄἀέυογ- 
διϑϑιηνην ὁ8ὲ, φιοηΐαηιν ἰαοίὶ ρογρείγαηνι8 χοᾶ οοῃοιυρίυτηνιδ, ἐγ βίθβ φιοά 
ἐγυυϊέλ ξαοίηννιδ (---᾽ 88); δια 6886 δι" ἤθη, ἐοάθηι 776 ἀκούσια ἀΐσογ6- 
Ἡν8 φίαρ Ἠιϊοηβ ΟΥ̓ΤΟΥ͂Ο Ῥεδοαμέμν: μέγαηιο υὐξαπάα, ᾿ιραηνα τὐγαγιιο 
(--Ὁ 1); ἀορέφιιο φμοηιοᾶο ἀκούσια χιίαθ ηᾶδ παξα βιρνιέ, ΠΣ 
Ποηυΐγιο8. αὐ αρθηάιμηι ὑηυροϊ]ιυέιιγ 9 5231111 Ὁ 8. 

22- 24. τὸ ἑκούσιον δόξειεν ἂν ... ἐν οἷς ἡ πρᾶξις. Οὐπτι ῥτοχίτηδ, 
αα 1ὰ τραραπῦ, αὖ τυτβὰβ οοπυβ ὉΠ. πδρϑύυν τοῦ ἀκουσίου 6886, 
αὐυτηαπθ ᾿πβθαπθηθὶ οαρὶδθ δα 811ὦ ρουραῦαν, ἴῃ ἐοέῷ παὸ ἀϊδραϊεαύϊομθ 
ἀπ πᾶθο σϑῦρα αἰβυτιθθᾶο ἀθβουϊθαπὺ αὐἱὰ ἐδηάθιη εἰ τὸ ἕκούσιον. 
Θυδ ἴπ τ ὡρϑυξαμι οϑὺ αἱδοσᾶ ποίϊοπθ (οὗ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ) τοβρίοὶ δὰ 
οῶΡ. 1 αὑο τὸ βέᾳ οοπέταντϊο σοποτὶ δἀαϊοθθδξαν, αἱ ογᾶ (εἰδότι τὰ καϑ᾽ 
ἕκαστα) δὰ οἂρ. 2. ΝΙΒΙ]οταΐπυβ ἰβέϑιη Ὀγθυ θα πθηθίαμη πἰτηΐϑυη 6886 
ἀἸχθυῖτα ; πᾶσ ἰδῶ, αὐἰάθτη τὸ ἑκούσιον Βαυα πὑπάϊαπθ τϑοίθ 115 βηϊθαβ 
οἰτουτηαύαν ἀθ αὐϊθτβ Ἰαᾶῖα οοηγθποσαῖ: πθαὰθ ϑηΐπι τὰ διὰ μέϑην ἢ 
ὀργὴν τοορρύδ, βαπύ, ἴῃ αὐἱθὰβ τὸ εἰδέναι τὰ καϑ΄ ἕκαστα τιοη οβύ, τὸ 
ἑκούσιον οϑὺ (1110 Ὁ 34 54., γ. ΒΌΡΙΆ), πθαὰθ υπίνγθγβατη 1Ππἃ ΚΘ ΠΒ 
ΘοΥθτη χορ δαῦ αὐἀᾶδ οὔϑ'᾽ ἑκούσια οὔτ᾽ ἀκούσια Βαπὺ (γ. δᾷ 1110 Ὁ 20). 
'Γδοθδτῃ 8118. Νϑγη 81 1ὰ πῦπο δρίββοὺ Αὐϊβυοθθβ. αὖ Ῥ]θπθ ποίϊο τοῦ 
ἑκουσίου Ῥυῤούσε τες Ῥτοΐθοίο ποὰ θᾶτη γοθθηὶ πθϑρ]οχίβϑοῦ απᾶθ ἱρϑβὶ 
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, 5 Ἵ ,᾿ » 

πἰταϑσία εἶναι τὰ διὰ ϑυμὸν ἢ δι ἐπιϑυμίαν. πρῶτον μὲν γὰρ 1 8 
2 φλὰ " ᾿" ᾿, , δ ΄ ’ 3.2 ἾΣ ΜΞ 

οὐδὲν ἔτι τῶν ἄλλων ξώων ἑκουσίως πράξει, οὐδ᾽ οἱ παῖδες. 
5 : ᾽ ΄, Ἂν εἶτα πότερον οὐδὲν ἑκουσίως πράττομεν τῶν δι᾽ ἐπιϑυμίαν 

μ ’ μ Ν Ν δ ΄ Ἁ 3 χ 3 

ἢ ϑυμόν, ἢ τὰ καλὰ μὲν ἑκουσίως τὰ δ᾽ αἰσχρὰ ἀκου- 
’ κι ἂν; , Ἂ 

σίως; ἢ γελοῖον ἕνός γε αἰτίου ὄντος; ἄτοπον δὲ ἴσως τὸ 
τ ὡν 2 » 

80 ἀκούσια φάναι ὧν δεῖ ὀρέγεσϑαι. δεῖ δὲ καὶ ὀργίξεσϑαι 

ἐπί τισι καὶ ἐπιϑυμεῖν τινῶν, οἷον ὑγιδίας καὶ μαϑήσεως. 

95. ἡ δι ΚΡΟΡ ἢ. 26. ἔτι τῶν] ΚΡ τῶν. 28. ἢ τὰ] 6χ ἀπὸ (αὖ 
νἱὰ.) ΚΡ; οοὐὐ, καὶ τὰ. 29. ἴσως τὸ] ΚΡ ἴσως. 

ῬΙουυτηαθθ τηδχίτηθ Ὀ]δοθθαῦ. Ὑοὶαὺ Π1Ὁγ. Ζ (1180 ἃ. 28) δᾶ παπὸ ἀΐϊβρα- 
ῥαθίοπθια 58 τϑίθυθηβ βουϊιὺ λέγω δ᾽ ἑκούσιον μέν, ὥσπερ καὶ πρότερον 
εἴρηται, ὃ ἄν τις τῶν ἐφ᾽ αὑτῷ ὄντων εἰδὼς καὶ μὴ ἀγνοῶν πράττῃ 
κι τ. λ., οὐ ογηηῖμο τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν γ6] τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ (τῷ πράττοντι) παυᾶ 
Βἴπθ οδαβα πιβι αι Ἰββ ητ ἴῃ δ γ6 (γ. 1111 Ὁ 80 ἡ προαίρεσις περὶ τὰ 
ἐφ᾽ ἡμῖν οὐ 1112 ἃ. 80 βουλευόμεϑα δὲ περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν). 
Θυδ8 ΔΌΘΘΒ Ἰάθιη ἴουθ νϑίθγθ δία 1Π1ῶτπὸ αὐ ΠΌΠΟ αὐϊδαν οὗ ἡ ἀρχὴ 
ἐν αὐτῷ, ὙΘΙΌΠα ααυϊάθπι οϑῦ (οἱ. 1110 ἃ 17 ὧν δ᾽ ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχή, 
ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν καὶ μή οὖ 5ἰτη}Π 106. 1118 Ὁ 20. 91); βθα υὐτᾶ 
Ῥτθθροβιθοηθ το ἰρβὼ ἄθ αὰὰ ρΊθαΣ τη61108 ὀϑυϊ αβαὰθ οἰγουτη βου αὔτ 
ααἷδ οδῦ ααἰῃ νἱᾶθαῦ. ἘΟΥΠμΙ Θαΐτη ααδ8 δἃ τὴν ϑρεπτικὴν ἢ αὐξητι- 
κὴν φύσιν ρουὐποπῦ βἴπθ ἀπθίο ἴῃ πΟῸΪ8 οδαβῶ οδὺ ἰπδίύω (ἐν ἡμῖν ἡ 
ἀρχή), οὐ θδιᾶθιι βθὰ ἐφ᾽ ἡμῖν 5θὰ ἑκούσια 6586 δὺ ποραπάστη οϑὺ θὺ 
πθρεύαγ. 

94. 8ᾳ. ἴσως γὰρ οὐ καλῶς λέγεται. Ἦοο Θηΐπὶ 51 τϑοῦθ ἀϊοθγθῦαυ, 
βύασθ ποὸῃ ροϑβθὺ αὐϑ88 πιοᾶο ργοροπθθοῦυ ἀθβηϊο τοῦ ἑκουσίου (γὰρ 
Υϑ 34). ῬΙοϊδαῦ γοῦο ἃ του οϊβ αὐαοὰ πὰς βρϑοίαῦδ: τὸν ἔρωτα πολλοὶ 
ἀκούσιον τιϑέασι καὶ ϑυμοὺς ἐνίους Ἐϊά.- 1226 ἃ 30. Νϑαὰθ ἴπ ΒοῸ 
Ἰϊῦγο πονῶ μᾶθο γτθ8. Θαΐ θηΐπὶ οθηϑαθυῦ, τὰ ἡδέα βίαια εἶναι (1110 
Ῥ 9), ἰάθη τὰ δι΄ ἐπιϑυμίαν ἀκούσια ἐαοῖν; οὐ ααἱὶ ἴπ 60 αὐἱϊ ΡΘΓ ἰγϑ 
ορὶῦ τὸ δι᾿ ἄγνοιαν Ὡρποβοθσθ υϑὺ (1110 26), ἴθι ἀκούσια ἀἰχουὶῦ 
τὰ διὰ ϑυμόν; αὖ Βαυᾶ 510 ταΐχυχα ἴῃ δυρατηθηθβ αὐα8θ πὰπὸ δἀδαπηίατν 
ΥΘΟΌΥΥΘΥΘ ΠΟΠΠ]18, αὐδ8 ΒΙΤῊΔΠ1ῦοΥ Ρᾶρ. 1110. Ὁ Ἴδη ἸΘρΊΤηυΒ. 

91--831. Ααὖ υπηϊγούβυτη σθηὰβ οὐ τοῦ ἀκουσίου (πότερον ν8 27), 
αὖ οὐδίαν αὐοᾷ θᾷ οί ἃ δεῖ πϑραπθαμῦ ρυΐαυ! ἀκούσια (ἄτοπον δὲ 
γΒ 29 8.); δαὺ 14 ἰδπύΐστα αποᾶ τη8}6 ἢὐ (ἢ νβ 28), οὖ υἱαϊουϊα ἰβῦω ἴῃ 
απ τὸ ἠαδΙιοίογασα Ἰποοπδύθηὐϊδ (ἡ γελοῖον ν8 29). ϑϑ΄'π πϑαΐγατη γϑυπτη 
οϑὺ, ἡϑοϑὺ ὑοῦῶ βϑηὐθηὐθ. Αὐρυτηθηῦβ Ἰρτθαν αὐδ8.81 ῬΘΥ ΟὨϊδβτηθχη. ὑγ8η8- 
ῬΟΒΙΌΒ ὈΠΡατ δα ΒΥΠΟρΊβιασβ σἱῦθ ΦΌΒΟΙ νἱὔαγ. 

29. ἢ γελοῖον: γ. 1Ἰ]υὰ γελοῖον δὴ 1110 Ὁ 18. 
29. ἄτοπον δὲ ἴσως. Ουδπι Ηϊδ βι6586. δρρδυοῦ βϑηὐθηΐθηι, 6886 

τὸ ἑκούσιον υὐϊοσπαὰθ τὸ δεῖ Ἰοοῦτα Βα θαῦ, 67} 8ΙΏΡΙΟΥ ἀϑὰ8 ἴῃ ΕΠΕ]- 
οἷβ ἔβούαβ ποιὰ οϑὺ. [ἃ αὐοᾷ ποῃ ταΐϊπὰβ οϑαϊὺῦ ἴῃ 1Ππᾶ ἀγριυταθηύατη αὰ0 
γϑ Ὁ 1 εἰδύαγτ: ἀκούσια πομ ῬΟ586. οθηβουΐ αὐϑθουπαιθ σθῦθ Ὠυχηδηδ 
βιηὖ. 
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τ 5 δοκεῖ δὲ τὰ μὲν ἀκούσια λυπηρὰ εἶναι, τὰ δὲ κατ᾽ ἐπυϑυ- τιτῖ «8 

μίαν ἡδέα. ἔτι δὲ τί διαφέρει, τῷ ἀκούσια εἶναι. τὰ κατὰ 
λογισμὸν ἢ ϑυμὸν ἁμαρτηϑέντα; φευχτὰ μὲν γὰρ ἄμφω, 
δοκεῖ δὲ οὐχ ἧττον ἀνθρωπικὰ εἶναι τὰ ἄλογα πάϑη. αἴτιν 
δὲ πράξεις τοῦ ἀνθρώποι; ἀπὸ ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας. ἄτοπον 
δὴ τὸ τιϑέναι ἀκούσια ταῦτα. 

82. δοκεῖ δὲ] ΚΡ δοκεῖ δὲ καὶ. 
1. 2. ἄλογα --- ἄτοπον] ΚΡ ἄλογα ὥστε καὶ αἵ πράξεις τοῦ ἀνϑρώ- 

που ἄτοπον: 

82. τὰ μὲν ἀκούσια λυπηρά οὔ. ν. 1110 Ὁ 11 καὶ οἵ μὲν... ἄκον- 
τες λυπηρῶς κ. τ. 1. ((188 ἃ 2; 1228 ἃ 80). Βθοΐθ Θηΐτι μ80 46 τῷ Αὐῇ- 
βἰοίθιὶ νἱάθθαΐασ νοὶ ΤΉΘΟΡΤ5 ΒΘ ηβῖθ86 (ΒΟΙΡ νβ 472) ν6] αθητιβ 
(Βευρῖ ἔταρστα. 8; ρ. 410) βουϊθθηβ πᾶν γὰρ ἀναγκαῖον χρῆμ᾽ ἀνιηρὸν 
ἔφυ; ν.- 1016 ἃ. 29; 1928 ἃ 29; 1870 10. 

88 58ᾳ. ὕοοθ ἁμαρτηϑέντα γ8 84 τηοπῃριηαν, ἰὔθυτιπι οομύτδ, 605 Ρο- 
ἀἰϊθβίσηστη αἀἰβραίαν!, ατἱ τἱάϊου]ο ΘυΎοΥΘ (γ. ἃ 29) ἀνεηὺ Ἰαπᾶθτη ὑθϑυτιτη 

Ῥ6π6 σϑβίδυυμι β'ἱ ἴρ818 ὑγθαθγθ, ἀθοιπαυθ ἃ 856 ἀθάθουβ ρυαγιία 8. 
. Ἵ, τὰ ἄλογα πάϑη: τᾶτῃ 5 γϑύθμι οϑὺ, αὐϑουβ δμϊταὶ βρθοίατθ δα 

τὸ ὀρεχκτικόν, ἰαΐου ἐγία σοῦ 1Πώ αὐδ τοῦ ὀρεκτικοῦ Βαπὺ (ἐπιϑυμίαν, 
ϑυμόν, βούλησιν ν. δᾷ 1102 Ὁ 80; 1100 Ὁ 28) ἀπᾶι τὴν βούλησιν Ῥδν 
86 ΠΘΟΘΒΒΟΤΟ αποᾶδηη νἱποῦϊο οὐπὶ τηθηΐθ δὲ σου οομ]απούαηη 6586, 
ἈΡΡαγθὺ ποθὴ μος τῶν ἀλόγων παϑῶν τοοῖθ Ἰοοῦα ἐπιϑυμίας καὶ 
ϑϑυμοῦ οὈὐίποτα δᾷ αὐδὸ ᾿ἱπᾶ86 ἃ γ8 ἃ 34 οτηπῖδ τϑίθγαμίιν. Οπδιηα δτη 
οὐ μᾶθο ἰρβα ἄλογα ἴΐζω ἰαπύστη νοραπᾶδ ϑαπὺ αὖ οὐ ροββίηῦ οὖ ἀθρθδηὺ 

Ῥᾶγθυθ γϑύϊομι (4 18). 
2, αἵ πράξεις... ἀπὸ ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας. Ῥυχημηοᾶο μ6 γἱβ 

Ῥυδθροβι ϊομῖβ ἀπὸ, δα οτἱσίηθτα οὖ απᾶβν ἔοπύθηι γθυτππὶ βρθούδη δ, ἢ6- 
αἰ ραῦαν, γϑῖθ δῦ πδᾶθο βϑηὐθηξί, Αὐϊβύουθθ: [πΠ|0 Τ]ΔΡῚΒ γαῖ απδΙη, 
αποᾶ Δ1101 (νο]αὲ 1189 81) Ἰορίδυν πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαέρεσις. 
ΤΠΙροαΐίρεσις οπΐτη πὰ}1ὼ ἄνευ ὀρέξεως; αὖ ταυ]ύω ἀρστιηῦ Ποτηΐμθβ, ἴπὶ αα]- 
Ῥὲ8 γ68] ργορίδθυ ἰρβούυσα αϑϑοίαστα νϑμθυαθηξίατη ἡ προαέρεσις π11 γα]. 
Τῃ αἰέθγατη γϑῖὸ ραγίθιη τϑοῦθ οὖ ΒΟ τποπθοϊξασ, ΡΒ] Οβορθυμι πράξεως 
ΠΟΙΏΘΗ 60 ΒΑθυΐΪβθ6 ΠΟΠΟΥΘ τὖ πο] 6ῦ τη 115. ΘηΪτη 105 ὑγιθθθυθ αἀπο- 
γατα δηΐτηδθ, αποπίδτη γ6] Ῥυορύθυ παύαγθηη οΘμΘΥ 15 γ6] ρυορίθυ ϑϑύδ δ 
πη 6 οἸΠΠ αὔθτη ποῖ μαθοπὺ ΠΠπτὰ λόγον τὸν ἕνεκά τινος (1189 ἃ 82) πθ0 
προαίρεσιν Ὁ]]ᾶτπι, βο]ὰ ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας νἱ ἱτπιρο!Παπῦαν. ὉὈὺ ϑηΐτη: 
Ῥαββίτη γϑ]αῦ τηοᾶο ἃ 26 τὰ ἄλλα ξῷα καὶ οἵ παῖδες ἀϊοαπίαν πράττειν 
(ὐαϊξα, Θμΐτη δὰ βουιπομῖβ ἴδω βγιηαῦδ, γ6] ἱπορὶᾶ αὐϑάδτα γοοθθα]ουτια 
Ἰη]αποῦδ, αὖ ποαποαπὲ ουϊῥατὶ): ΡΥῸ βθιθθπἐϊα βέαὺ ὅτε τὰ ϑηρέα πράξεως 
οὐ κοινωνεῖ (1189 ἃ 30) γ6] 1224 28 οὐ γάρ φαμὲν τὸ παιδίον πράτ- 
τειν οὐδὲ τὸ ϑηρίον. ; 

ὕπαμα αὖ ἴῃ ὅπ Βυΐπ5 αἰϊδρυϊείίομ5 δἀαϊάοτῖτα. Οπδιηϑατηοαθτῃ 
Θῃΐτη ἰπη4θ ἃ 4412 οοΙαρ] υῖθτιβ Ἰοοῖβ υἱαϊτησβ συῶν ἰββίτηδϑ πού 6 5 οὐμὶ- 
οδ}5 ΥὙ6]1 1ΠΠπϑύγαυ! γ6] ΟἰσουτηΒου Ὁ] ἰδῶ, αὖ αὐδοταῦαν ἃ Ἰαπαϊ οὐ νἱδαρθ- 
ταδὶ ἴῃ 1158. Ἰοοῦβ 5810 (γοϊαὐ ἴῃ ἀθῆπίϊθίομθ υἰγῥαἐϊβ 1108 ἃ 9, ἴῃ ἀθβουῖ- 
Ῥδμᾶδ αἴεούατππι παϊατῶ 1100 Ὁ 32): 519 οὐΐδιαῃ τὸ ἑκούσιον Δ Ὸ ἴηϊϊο 

Ατίβε. ἘπΗῖο. .10 
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διωρισμένων δὲ τοῦ τε ἑκουσίου καὶ τοῦ ἀκουσίου, περὶ 1' ι 
προαιρέσεως ἕπεται διελθεῖν" οἰκδιότατον γὰρ εἶναι δοκεῖ 

1109 Ὁ 81 θ8 ΥὙ8 τηδχίπηθ ἀἰβοθυηὶ ἀϊοθθαύαι αποά ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις μὲν 
ἔπαινοι καὶ ψόγοι γίγνονται, ἴῃ ΘΟΠέΓΕΥΟ ῬΘΠΘΥΘ βθοῦβ. Ηδαᾶ Ἰριθαν 
{γιβύγω 60 1ο60 απὸ Ῥθυυθηΐμητβ απδουθῦων αὐσιιτη πᾶθο βϑηῤθηξία δὐϊϑηη 
παμΟ οοπβύθυ ροβύαθδιη οδρ. 8 δἰ νίτηιβ καὶ τὰ ἄλλα ξῷα ἑκουσίως 
πράττειν καὶ τοὺς παῖδας (1111 ἃ 30), δὰ ἤδη ποαυθαὺ αὖ Ῥοβύϊοϊδθ 
Ἰαυσᾶθ αἴσπαθ ραϊθηΐαγν. Φυδ ἴῃ γ6 ποὸρ ἀπθίθτη αὐἱᾶθηῃη νἱἀθὈϊδαν. αὐτᾶτῃ 
ἴῃ Ῥαγύθῃν Αὐἱϑύοἑθ!β ἡπαϊοίστα ρουραῦ; 568 ἔμοῖῦ δᾶ τϑοΐθ δορῃοβοθηάαμι 
Ποὺ αϊδραϊαπαϊ! σθησβ αὖ πούθῦαν, ἱπομοδῦ πομπα]]α οὐ δανοοαίω 8]}- 
απδηηᾶϊα πὶ ἀθαπι Βατήτηδθ γ681 οομγουθ!, ἀοίπμᾶθ ἄθβουΐ ποπάττη αβοϊαΐα. 

(ἀρ. 4. ὅ. 6. Προαίρεσις, βούλευσις (βουλή), βούλησις. ὍΘ οοη- 
5110 βουιρίουβ αὰὸ ἀποῦθβ μᾶθο οδριΐδ, ὑθυθ! Ὠυ7π8β ΠΙΌΥυὶ Ῥαγΐθυα Θ886 
γοϊπουῖῦ, ποηπ.]}1ὼ απ αὐἰάθηι πθόθββδυῖδ, νυ ἀθθηθαν βαρτα δᾶ ἰηϊδίτιτη 
ονῖ Γ' δαπούεανἑμητιβ τι. γ. Αὔατθ ἴῃ ΒΒ ἀαοαὰθ αὐδηι 4] σϑηύθυ οατῶ- 
γϑυϊῦ αὖ οἰποθαῦ τϑίθυυθ 856 πηϊγθυβδμι ᾿ἰβύϑμι αἰβραϊαίϊοπθιι δα νἱγύα δ 
δὔμίοαθ οορῃοβοθπάδιη πϑὔαγϑιη, ΠΟΒΟῸΘ. 6 γϑυὶβ ἱπβὶρη] 1060 αΙΒΡΟΒΙ 15 
1111 Ὁ ὅ οὐ 1118} ὕ (οἰκειότατον γὰρ εἶναι δοκεῖ τῇ ἀρετῇ δῸ [πἰϊο, 
αἵ δὲ τῶν ἀρετῶν ἐνέργειαι περὶ ταῦτα ἴῃ ἴρβο ἢπ6). ΠΙυᾶ γϑῦο, οἷ 
Ὁ 115 αἀπ8 φῬγοχίπιθ δηὐθοθαπηῦ (τὸ ἑκούσιον αἴοο οὐ τὸ ἀκούσιον) Ῥ61- 
ϑϑμάπη ἔἕπουὶϊῦ δα πονὰβ Πδ806 πούΐομθϑ, Θχρυ  β515 ὙΘΥὉΪ5 Ἰπα]οδίατη ΠῚ 
οϑῦ, αὐϑιηγίβ οὐ 4 αὐβηϊζαίθ οὐ ἀθ ἀἰθγθηύᾶ αὐτίτιδατθ τοὶ Ῥτοροπδῦαν 
αποα βαύβ βἰῦ. 

ΙῺ 1ρ5818 δύῃ οδριθθι5 4--Ο τὰ γτο5. αρὶθαν αὖ Βαϊ τη816 αἸΧΘΥῚΒ 
οὐδ τοῦ δα Βυχητηδηι γοὶ τϑϊαΐ 6586 8)ἃ πηϑπὶ προαέρεσιν. 6 απ 
αὐἰάθηη ἃ Ὁ 1ἰηϊύΐϊο ἴω αϊδραίαῦαν αὖ Ῥυϊσαθμι 1111 Ὁ 4 --- 1112 ἃ 18 γε] 
ἀἸβοδυηβ αὐἰὰ πομ βἰὺ ν6] οϑυπμϑηησβ, αποτηοᾶο, ἃ ΟΘΠΘΥ 8. ΠΟῚ 816} Ϊ185 
αὐϊάρθια 864 αἰγουβὶβ αἰβυϊπριοηας βαΐβατιθ Πηΐϊρτ8 γθοῦθ δὲ Οἱ ΓΟ ΤΩ ΒΟΙ1- 
Ῥομᾶδ; ἀρθίμᾶάθ 1112 8. 18 -- 1118 ὦ 14 δυδϊδηηυβ αὐϊα 510, 14 ααοα οἸηπθ 
Ῥοβίθαμη οϑὺ ἰπ Ὀθπ6 ἰπἰθ]θοίῶ παύυτῶ τοῦ βουλεύεσθαι. Νβαπθ ϑηΐτῃ 
ἡ βουλὴ 86ι ἡ βούλευσις αἰϊαᾷ οβὺ αὐᾶτη απο πρϑοθβϑανο ργδθοθαϊὺ 
τὴν προαίρεσιν, οὐ ἰοίω δὰ Βᾶπο ἀπδᾶτ βρθοῦαθ. ος 

Ογαΐηθ ἀοίγιοορβ ρογφοηάμηη, Κμονέ αὖ τὴν προαέρεσιν φιορίαην αὖ 
υἱγένἑοην {Πα δὲ αὐ Ἠλογο8. χιναην φϊυγίηυνηη, σαϊθὲ --- 1111 Ὁ 6. Τ᾽  ῬυΔηγνήν, 
χιΐάφην αἰ ογγο αὖ οὦ τὸ ἑκούσιον Τέω «δ ἴο6 Ἰαΐίι5 ραΐοαξ, ἀιοῦιι8 ουΐν.- 
οἵδε ανσιυηοηἐΐβ (--- Ὁ 10). Τούννᾶθ πθηιο ἑἄθηι {]Π]ατὶ 6886 χιιοᾶ ἐπιϑυμία 
οἱ ϑυμὸς αγριυίένη" ἐηᾶε φιοᾶ οἐ αὖ ὁα ρογέϊοηε αὐ ούδ χιιαθ προαιρέ- 
σεως δαρογέϊα ϑβδυριΐ (--- Ὁ 18), οὐ ὧηηι ὑϊ8 χιυὶ εὐὐγοθθ φ6Ή.6).6 ἐηιρο  ιϑγιζειγ" 
{αοῖϊο οϑϑογυαΐνν ἐνν ἐρδα γ6 αἴυθγϑα 6886. ἐν) αἰέθγινην αἰξογὶ ῬμΟΉγγυ- 
χάριν αὐυογϑαγὶ (--- Ὁ 1ὅ---16---18---19). 7ηΐογ προαΐέρεσιν ῬΟΥ͂ΤΟ οἱ τη 6 
βούλησιν χιαηιυΐβ αὔγιθην ἐα αἰδογίηυϊγυβ 6586, ωμὐ βούλησις οἰΐαην αὦ θα 
ἐομααὶ ψαθ αὐ οηυγυῖηο φιοηιοιέ βδγὶ (--- Ὁ 28) αν σογέθ φθῖϊο ηιοᾶο 
ῬΟΉ.68 θυ, ϑιυγηὲ χιυὶ αγοΐθιο φιουοέμν" (--- Ὁ 26), οὐ οὐ ἐϊΐα Ῥον ἔηι ἐϊδ γϑθιιβ 
οὐσοιμραΐα 8[ξ 067 χιαβ αὖ ἤφθην αἰΐηιοην ργοροδίψυη, ρογυογῖγὶ ροδϑίϊ 86(ἷ 
ἐρβιώη ηναΐηιο βγιθην ατιριοοίανιν" (--- Ὁ 239): αὐ ἡ προαέρεσις 8θοι.8, χιΐρ}ο 
χαθ 8ϊ'6 ρούϊββίηινην γϑοίο ἀοϑογίθαίγ μὐ αὖ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν γοογαύυ 
(--" 80). 7Τ)ομέχιιο τῆς δόξης ἸοΉ06 αἰζια σογολι8 6886 8δρέθην φγοῦ αι 
γαϊἑογίδιιδ, φιναγη, ἄναθ φιυϊάοηιν, οηιγυΐηο τὴν δόξαν αθηιογιδέγαρέ θέ ρῖι- 
γἱηνα)γ 1) ὙΟΥΉΜη, 6886 17) ηιυΐδιι8 το ηιοᾶο προαιρέσεως ἸοΟιιδ 81 οἱ α- 
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προαίρεσις δὴ ἑχούσιον μὲν φαίνεται. οὐ ταὐτὸν δέ, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ πλέον τὸ ἑκούσιον᾽ τοῦ μὲν γὰρ ἑκουσίου καὶ παῖδες καὶ ᾿ 
τἄλλα ᾿ξῷα κοινωνεῖ, προαιρέσεως δ᾽ οὔ, καὶ τὰ ἐξαίφνης ̓  
ἑχούσια μὲν λέγομεν, κατὰ προαίρεσιν δ᾽ οὔ. οἱ δὲ λέγοντες 10 
αὐτὴν ἐπιϑυμίαν ἢ ϑυμὸν ἢ βούλησιν ἤ τινα δόξαν οὐκ ἐοί- 
κασιν ὀρϑῶς λέγειν. οὐ γὰρ κοινὸν ἡ προαίρεσις καὶ τῶν 
ἀλόγων, ἐπιϑυμία δὲ καὶ ϑυμός. καὶ ὁ ἀκρατὴς ἐπιϑυ- 

0. Κῦ τῶν πράξεων κρένειν. ἴ. προαίρεσις δὴ} 6χ ἀπὸ (αὖ νἱά.) ΚΡ; 
οαοἰξ, προαέρεσις δὲ. 8. ΚΡ πλεῖον. 10. οἵ δὲ] ΚΡ οἵ δὴ. 
12. καὶ τῶν] Κῦ τῶν. 18. Κῦ ἀκροατὴς. 

φογβην αὖ {Ππ βοοἰαγτὶ βηθηι, τὐλαηιν σογϊξαίοηι (--- Ὁ 88 --- Ὁ 84); ἀούηοορ8 
αιυνηιιο αὐἀάινηίν αὐφιμηθηέα εὐ οἸιιοοαέ τ6 σογένη, χυταιθην φογλι8 αἰχιοα 
δόξης σμην ἐπα οαμάοηι Πιαῦογο παϊμγαηι (--- 1115 8. 8 -- ὖ -- ἴ ---8 --- 11). 
Νόηια οηΐηι ἐα τθῖο χιναογξαν)", γον 168 αἀϊνογβαθ υἱηοιῖο χιοάαην Ἠδ0ε8- 
βαγίο ἔηέθυ 86 οοριϊογένν, 8. ἔρβαθ αἀϊυθγβαθηδ δἰηξ ατὸ δαθάθηι --- 1112 ἃ 

18. -- Οὐ ΒἘυᾶ. Γ' 10; ΜΝ. 4 11. 
ὅ. 6. οἰκειότατον... τῇ ἀρετῇ καὶ μᾶλλον... τῶν πράξεων. 

ΑἸϑϑυατη δια οοπβίαῦ ν. δᾶ 1106 Ὁ 86; αἰΐθυυιτα δὰ απδθβθϊομθηι ΒΘ ΡΙτ8 
τηούδμι ῬΘυ 65 ΠῸΠΟ ΠΟΥΌΤΩ οβϑὺ. ϑθηύθη δι γϑυὸ ϑδπάθτῃ ΠΏΡΥ ΙΩΒ 
ὡρπᾶ Ἐπάθταστα Ἰθρίπηαβ : ἐκ τῆς προαιρέσεως κρένομεν ποῖός τις (1228 
ὧ 2) οὐ “πάντας ἐπαινοῦμεν καὶ ψέγομεν εἰς τὴν προαίρεσιν βλέποντες 
μᾶλλον ἢ εἰς τὰ ἔργα (1328 ἃ 11); 6 ΝΙίο. ν. 1108 ἃ 22 τῆς ἀρετῆς καὶ 
τοῦ ἤϑους ἐν τῇ προαιρέσει τὸ κύῤιον (οἴ. 1860 16). ΝΙΒΙΟΥΙ 5 
ΠΟΒΏΌ1]18, ὐϊδιη ἴῃ οοπίταγίθτη ραγύθμι ἀϊβρυΐαῦι ροβϑαπῦ, αὖ ἴῃ ἴρ80 α]- 
ἔΐαο ἰῦτο Νῖο. ἰαπασθδῖη ἀθ τ ἀπθιἃ βουϊρβουιῦ ἀμφισβητεῖται δὲ πό- 
τερον κυριώτερον τῆς ἀρετῆς ἡ προαΐέρεσις ἢ αἵ πράξεις ὡς ἐν ἀμφοῖν 
οὔσης 118 ἃ 84 5. 

8. ἀλλ᾽ ἐπὶ πλέον τὸ ἕκούσιον: ποὺ ἰάθη οϑὺ αποα 8118 νυ 15 
τὐογαῖαν 1119 ἃ 14 ἑκούσιον μὲν δὴ φαίνεται, τὸ δ᾽ ἑκούσιον οὐ πᾶν 
προαιρετόν. Θυθππι οηΐπι τιαϊέα, οβϑθηὺ ἀἰβυϊηρτιθπᾶδ, τηδχίτηϑ 1ἃ ουταθαῦ 
π6 ἱπίου. τὸ ἑκούσιον (δ. 1 --- 8) ἱπέίθσταπιθ τὸ προαιρετὸν (οδρ. 4 586.) 
γ65 διηθίστδ ροπαθυϑῦ. ; 

9. καὶ τὰ ἐξαίφνης... κατὰ προαέρεσιν δ᾽ οὔ: οἵ. 1226 Ὁ 8 ἐξ- 
αίφνης προαιρεῖται μὲν οὐϑείς, δοκεῖ δὲ πράττειν καὶ βούλονται (θη) 
1224 ἃ. 8 5.. Οοτμραιϊθῦυν σοῖο ϑὐϊθηι Ἰοοὰβ 1117 17--- 22 ΤΟ Θη8 ΠΟῚ 
ΔΠΟ ἸΟΘῸ τηϑ]ϊαβ ῬγοΌδυ ἰρβᾶπι υἱτὶ ἰουύϊβ νυἱγύπθειη απδπι ἐν τοῖς ἐξ- 
αἔφνης γ6] ἐν τοῖς αἰφνιδίοις φόβοις. Νδατπθ ϑῃΐτη ἔπρὶῦ ῬΒΙ]ΟΒΟΡτιτη, 
αὐδινὶβ ἃγοίθ οοη]ππούδιη 6856 νϑ]]οὺ ἕξιν ἠϑικὴν οὐ προαΐέρεσιν (Ὁ ὅ. 
0), ἴπθθ8βθ ἴθ δδὸ ἃ] αὶ αυοὰ Ὁ 118 δὐμουυθαῦ: αὖ αὐοάδηη πιοᾶο 
ἰρβίτιβ ἔδυθ υϑυθὶβ αϊοὶ ροββὶῦ ἧττον ἀφ᾽ ἕξεως ὃ μᾶλλον ἐκ λογισμοῦ καὶ 
λόγου (τις προέλοιτο) 1117 31. 

41. ἐπιϑυμίαν ἢ ἢ ϑυμὸν ἢ βούλησιν: αὐδ8 ὑτία 51 πορϑηΐαγ, πορδθαν 
τιαΐνγουβο ἡ ὄρεξις γν. Θὰ 1102 Ὁ 80. 

18---1ὅ: ἄθππο πὖ 418 ἴῃ β'τ}}}} τὸ δἀγοοδηΐαν ἀκρατεῖς οὐ ἐγκρα- 
105 

δ 
ητι: Ὀ 
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ταν μῶν μὲν πράττει, προαιρούμενος δ᾽ οὔ ὁ ἐγκρατὴς δ᾽ ἀνά- Τα 
1ὅ παλιν προαιρούμενος μέν, ἐπιϑυμῶν δ᾽ οὔ. καὶ προαιρέσει 

Χ , ἣν. , ψ ἢ ’ ἽἍ ς 

μὲν ἐπιϑυμία ἐναντιοῦται, ἐπιϑυμίᾳ δ᾽ ἐπιϑυμία οὔ" καὶ ἡ 

μὲν ἐπιϑυμία ἡδέος καὶ ἐπιλύπου, ἡ προαίρεσις δ᾽ οὔτε λυ- 

πηροῦ οὔϑ᾽ ἡδέος. ϑυμὸς δ᾽ ἔτι ἧττον" ἥκιστα γὰρ τὰ διὰ 
ϑυμὸν χατὰ προαίρεσιν εἶναι δοκεῖ. ἀλλὰ. μὴν οὐδὲ βούλησίς ΠΝ δνων: :--... . 

ΡΝ ΡΞ 
14. ὁ ἐγκρ.] ΚΡ καὶ ὁ ἐγκρ, 16. ΚΡ ἐπιϑυμία δὲ ἐπιϑυμίαι᾽ οὔ. 

τεῖς, ἴπ ααἱθυ8 αΙνΘΥΒὶ ΔΗΪΤΠΟΥΆΤῚ τηοὐϊβ αἰστῦο απιδϑὶ τη οπβύσαυὶ ροβϑαηῦ : 
αποπίδτῃ ἰηϊτηῖϊοδ ἃρυα 605 ἔαοία βυιηῦ απδι8 ΡῈ. 86 ἀϊνουβα ἰαηθαμι ϑιηΐ. : 
υὰ ἀθ τὸ δἀπούανίμαιιβ 110 (8 1102 Ὁ 18 οὖ Ὁ 21) αποᾶ οὐ Βῖο 5αΐ- 
Ποιοῦ. 

10. προαιρέσει μὲν ἐπιϑυμία ἐναντιοῦται, ἐπιϑυμίᾳ δ᾽ ἐπιϑυμία 
οὔ: Πα ἰάθη δοῦ αποᾶ τηοᾶο Ὁ 18 8ᾳ. ΘΧθῃρ]15 ἰθιπρουϑηθίθθ ἔα αθ ; 
Ἰη θη ρουδηὐαθ ῥγοραύαμη οβϑῦ; ποὺ πὸὰ οὶ ἀπθιναθίουϊ οδχϑυηέθμη. Ι 
Θύσαι οηΐτη οομπβίθὺ θββ8 ὧν δεῖ ἐπιϑυμεῖν οἷον μαϑήσεως (1111 ἃ 81) Ἷ 
γὙ6] 6886 ἐπιϑυμίας τῶν καλῶν ἐπαινετάς (111ῦ Ὁ 28), παπᾶ ἐρδηηθγο : 
Ἰηδθυτορ  Ὀἰδαῦ πὰὰὰ ἀἰοαῦὺ Αὐϊδῦοίθ!θβ θὰπη απ ἰὼ οαρίαῦ Θυπᾶθιῃ 
ΟἸΏΠΪΠΟ ΠΟ δαἀμηλξξουθ οαρΙ ἀΐπιθιη 1 ΘΥΙΟΥῚΒ. σΘ ΠΟΥ ΙΒ απὸ ᾿πηροαϊεαύτ μά- 
ϑησις οὺ τὸ καλόν, ἂμ! πορϑῦ πὸ θοάθιηθαθ ὑθιηροῦθ ἴῃ νᾶγῖδβ ραυῦθϑ 
ἸΩΟΥΘΥΪ δηΐσησμη ΟΟΡΙαἴπ6. Αὖὑ αὐγασπαὰθ 60 γουιπὶ δῦ ἤΘαπ6 ΟΡ πο 
οἦπ8. απἱ ἔατη ῬΘη6. Ποιηΐμθβ ΟὈβουγανὶῦ αὖ οὐΐατι νἹ θυ τοὺς τραγημα- 
τίξζοντας ἐν τοῖς ϑεάτροις τότε μάλιστα τοῦτο δρᾶν ὅταν φαῦλοι οἵ ἢ 
ἀγωνίξοντες ὦσιν (1118 Ὁ 129). πο αποᾶ ἴῃ [611 ἀϊοίο θυγαθαχη οϑὺ 811- 
ἀπ46 οὐδ 6886 ὅθῆβθο. Νδτη αὐππῃι ὭΘΟΘΒΒΘ 510 βου! ρύογδ8 ὕπτη ἴρ805 
ἴῃ ἀϑᾶτι 586 ἀοοίσπαθ πούϊομθβ νη] τ γψο Θ ]ΟΥ ΠῚ ΟἰΤΟΙΙΒΟΥ ΌΘΙΘ 
ἀπτη 118. αὐ αὐδ ὀοχητηπηΐβ ᾿ηστιθθ ἀβὰ8 Βαρρθαϊδοῦ, ἔμ0116. δ6 βᾷθρθ Εὖ 
γ6] ᾿ΠΒ0115. 0515. γ6] δομηϊγοπθραβ, αὖ το]αθαπξαν αἀπδ81 ἴῃ 1ἃ αποᾶ τιϑὶ- 
ζαΐατα οϑὺ, [4 αὐοᾶᾷ πῖο δούπμι δῦ 1 σοοθ ἐπιϑυμίας, ααδὸ να]ρὸ δὰ 
γα] σαγθ οὐρίαϊδαθαμι ροπὰβ τοίουίασ; απὸ ἔδοῦο ἴρϑῶ αὐϊάθη βϑηϊθηςία 

. ὅτι ἐπιϑυμία οὐκ ἐναντιοῦται ἐπιϑυμίᾳ ἔονύα Ῥ]ΔοΘἱ δ, πρὸ ἐδιηθη ἴα, 
Ο δια Ἱποοϊπχαῖβ θοῦ ἀθιηοηβίγα οἱ ϑπούογιδϑ. 

11, ἐπιϑυμία ἡδέος καὶ ἐπιλύπου, ἡ προαέρεσις δ᾽ οὔτε λυπη- 
ροῦ οὔϑ᾽ ἡδέος. Ὁ ἐπιϑυμῶν αὐοδουπαπθ ουρὶῦ, 56 τ68 ἴρβῶ ἀθοοτγᾶ 
οὐ Ῥοπᾶ δῦ 8θὰ ἐπύρῖ8, ΡῬ6Ὶ πϑοθϑϑι αύθια αὐϑηᾶδημ Πυτηδηδθ πδδττδθ 

᾿ ΒΌΙ 50 βρθοὶθ νϑὶ ποιιῖπθ Ἰποὰπη αὶ Ῥτόρομῖ (καὶ γὰρ τὸ καλὸν καὶ 
τὸ συμφέρον ἡδὺ φαίνεται 1106 ἃ 1); ὃ προαιρούμενος οὐϊδτηδὶ ἔοτέθ δὰ 
ἩΪΤΩΪδΒ. ΤΩ ΡΥΟθάβατιθ σνοϊαρίαθοβ ἰθπᾶδῦ (ν. 1160 ἃ 19 5. 10. 24) ἤπθῃι 

βάστα ὈΟΠπΌτα ἥπρὶῦ; πῶῖῃ ἡ βούλησις ἃ αὶ ροὐϊαν ἢηΐβ 1116 δ ἀπῦτῃ 
τὸ ἀγαϑὸν βρθοοίαῦ ν. οἂρ. 6. 1 5ἷ πᾶθο ᾿πίθυρυθίθυβ, γϑυϊββίσαδ βαπῦ; 
προ αὐἰδασδπι ἰδίο τπιοᾶο δᾷ βιρριθπᾶδπι βϑηὐθηύίδτη δἀοϊξαχη 6586 ἃ]- 
ΧΟΥΙΒ αὐἰη 510 ρου Ασὐϊβυοθ τη. 

18. ϑυμὸς δ᾽ ἔτι ἧττον 50. προαίρεσίς ἐστιν: ἴῃ 110 Θηΐτα ργορίθι 
ϑερμότητα καὶ ταχυτῆτα τῆς φύσεως αὐὸ Θϑῦ (ν. 1149 ἃ 80) αἴθ ρα θηῦ 
τϑρθηΐθ 80 ᾿ποοηβαϊίο ἐδοῦδ, (Υ8 9); αἴατιθ νωοαῦ ομηπὶ ἐπιβουλῇ (γ. 1149 
Ὁ 14 54ᾳ.), τῶ οὐὔΐδιι προαΐρεσιν ταὰϊῦο ταΐηπ5 δατητθῦ ααδτη ουρίᾶο. 
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ἔστι τῶν ἀδυνάτων, καὶ εἶ τις φαίη προαιρεῖσϑαι, δοκχοίη 

ἂν ἠλίϑιος εἶναι" βούλησις δ᾽ ἐστὶ τῶν ἀδυνάτων, οἷον ἀϑα- 
νασίας. καὶ ἡ μὲν βούλησίς ἐστι καὶ περὶ τὰ μηδαμῶς δι᾽ 
αὑτοῦ πραχϑέντα ἄν, οἷον ὑποχριτήν τινα νικᾶν ἢ ἀϑλητήν" 
προαιρεῖται δὲ τὰ τοιαῦτα οὐδείς, ἀλλ᾽ ὅσα οἴεται γενέσϑαι 
ἂν δι᾽ αὑτοῦ. ἔτι δ᾽ ἡ μὲν βούλησις τοῦ τέλους ἐστὶ μᾶλλον, ἡ 
δὲ προαίρεσις τῶν πρὸς τὸ τέλος, οἷον ὑγιαίνειν βουλόμεϑα, 
προαιϊιρούμεϑα δὲ δι᾿ ὧν ὑγιανοῦμεν, καὶ εὐδαιμονεῖν βουλόμεϑα 
μὲν καὶ φαμέν; προαιρούμεϑα δὲ λέγειν οὐχ ἁρμόξει" ὅλως 

28, ΚΡ ὑγιαίνομεν. 

22. βούλησις δ᾽ ἐστὶ τῶν ἀδυνάτων: ἰίοθι ΜΜ. 1189 ὅ 5. Νοη 
τη816 Ἐϊπάθτηῖα, βούλονται ἔνια τῶν ἀδυνάτων εἰδότες 50. ὅτι ἀδύνατα 
1226 Ὁ 88 5. Οδθύθγυμη ἀρρατγοῦ, Ῥυΐοτϑ ἄπο ααϊθιβ βούλησις οὐ προαίρεσις 
ἀἰβοθυθηθαν (Ὁ 20---ϑὸ; Ὁ 238---26) ἴῃ ΠΌΤ ΘΟΙ͂ΓΟ; πϑπι τὰ ἀδύνατα ἴῃ 
ΘΘΠΘΙΘ βαπυντῶν μὴ δι᾿ αὑτοῦ πραχϑέντων ἄν (Ὁ 28. 234). Εὖ αἀπδ6 [ἰδ 
βίαδαϊδαν αἰ θυθιίίο, βἰπιρ!οξου τὴν βούλησιν (ἀΘαπθ 80 βαρτὰ ν8 8 τὸ 
ἑκούσιον) νυ] 6586 ἐπὶ πλέον τῆς προαιρέσεως: 14 αὐοᾶ ἀϊδογία ἀοοοὺ 
Επᾶθημτβ (1226 Ὁ 18) βουλόμεϑα ἃ καὶ προαιρούμεϑα, οὐ μέντοι γε ἃ 
βουλόμεϑα πάντα καὶ προαιρούμεϑα. 

29. καὶ φαμέν 50. ὅτι βουλόμεϑια. εὐδαιμονεῖν : ταυ]ύατη ΘΠΪΠῚ 
ὑοῦ Αὐϊβύονθ!θβ Ἰπαϊοῖο 1111 αποᾶ ἴῃ ἶρθο Ππηραδθ αϑὰ Ἰοὺ. Του ϊαση 
πὸς αὰὸ απουτιῦ βούλησις ϑίατιθ προαέρεσις (οὐ αυδθ δ θῶ βρθοίαῦ 
βούλευσις), αὖ 1Π8ώ τοῦ τέλους 510, πᾶθο τῶν πρὸς τὸ τέλος, 88606 γῥτο- 
Ῥοπίδαι, τπηιοᾶο τηοᾶθβέϊιβ (μᾶλλον Ὁ 26) πιοᾶο ρτδοίγοίίβ (γο]αὺ πᾷ. 
1220 ἃ 1 οὐϑεὶς τέλος οὐθὲν προαιρεῖται, ἀλλὰ τὰ πρὸς τὸ τέλος: οἵ. 
1290 Ὁ 9 8. οὐ 1227 ἃ ὅ 5.); 5 ϊβ βῦὺ 6 ΝΊο. δάβουϊθοσθ 1118 ἃ 12--1ὅ οὗ 
1112 Ὁ 11. 12. Θυδ ἴῃ τ πηοπτιθυῖπι, αποᾶ ἰδῶ ἄθ προαιρέσεως ποίϊοπθ 
αὐδυτηθίαν, ποὸρ ἰάθη Ῥϑυξίποτο δᾶ αὔρεσιεν αὐρρθ αὰδθ αὐδτι Τα ΧΙ ΤηΘ 
Ἰρβουαση Πηϊατη 6888 ἀϊοδίαν (γϑ]αῦ 1104 Ὁ 80 5.; 1118 2 18. Ὁ 1). 

29. ὅλως γὰρ ἔοικε ἡ προαίρεσις περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι: ἰίαατιθ, 
Ῥυϊσιατη αὐπἰάθιη ποὸῃ ϑϑὺ βϑα ῥα ϊβ αποπίατα 1Π1ὁ β'πθ αποᾶδπι ἔογύαπθο 
ἴδνουθ 8888 πϑαυϊῦ (γ. αὐ Ῥυϑθυηϊβίπηαβ δα 4 10. 11). Ῥοΐπᾶθ γϑῖὸ 
τα ΟΙδαν ἔοσέθ 814 υ͵β, αὐοα ἢΐβ γϑυρὶβ ὅλως γὰρ οπιϊδδὼ ΠῚ ἢ αἰ δυθαὐϊα 
46 αυὐὰ πὰπὸ ἀρθθαύτ (Ὁ 26 5α.) τογθυΐαἑαν. ΒΟΙΙΡΟΥ δα ῥυιογόβ ἀπδ8 
(ν. δὰ Ὁ 23): ἀρθυΐθ θῃΐπη θᾶτα, αὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν Ροδβύυ]οῦ, Ῥγβθοϊαᾶθτο 
τὸ ἀδύνατον καὶ μηδαμῶς δι᾽ αὐτοῦ πραχϑὲν ἄν, ποπ ρταθοϊυαᾶοτθ τὰ 
τέλη. Αὐξαιαθῃ τϑραδαπάππι ΒΏΤΙΟῺ Ῥγαάθηον ΟἸΉΠΪδ ἴῃ ὉΠΠΌΤ. 6Ο]]ΠΡΘῊΒ 
Βουιρβουῦ ὅλως γάρ: ἀαστῃ βθηβιθβοῦ ἴρβῶ τὰ τέλη ταῦ παπα θα, ταῦ ΤΆ 1Ὸ 
τη οΥ 1 τι8. ὅδ Ῥγορίπασδ, Θ586 δὺ ἔβο1118, αὖ ταᾶπα αὐδδὶ δυυὶρὶ ροββίπῦ, 
ΟἸΠΠΘΙΠΔῸΘ ΠΟΒΟΆΤ ΟΡΘΥΆΠΣ ΘΟΠΒΌΙΩΪ ἴπ ρΥθΘρατθηαἿ8. ΘΟΠΡΘΓΘΗ δα 6 
115. ΥΘΌτιΒ θὲ απδβ τα ἤποβ ΟῬθτνθηϊνῖ Ῥοβθθ υἱάθεξαγ. --ὀ 6 ποίύϊομθ 
τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν, Ῥαυϊύου δὰ τὸ ἑκούσιον αἴατιιθ δα προαέρεσιν ρογδϊποπέθ 
(ἴὰ πᾶπο θηΐπὰ ρᾶγύθιη ππατη ΘΘπαΒ δϑὺ αὐτατηααθ οἵ 1118 Ὁ 4. δ), γ. δᾶ 
11118 322- -94͵ 

προαίρεσις μὲν γὰρ οὐκ τιν 



" 2 ς , . ἈΉΡ αὐ ΣΤ ερδαν ἡ 3 13 Ν 
απιν80 γὰρ ἔοικεν ἡ προαίρεσις περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι. οὐδὲ δὴ ας 

1112 84 

180 ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ἘΤΉΤΟ, 

δόξα ἂν εἴη" ἡ μὲν γὰρ δόξα δοκεῖ περὶ πάντα εἶναι, 
Α 3 - ᾿ 3, ᾿) 3 , Ἃ Ν φ Ψ 

καὶ οὐδὲν ἧττον περὶ τὰ ἀΐδια καὶ τὰ ἀδύνατα ἢ τὰ ἐφ 
ἘΣ ᾿ »» » ᾿ ᾽ - Ε] - - 

ἡμῖν" καὶ τῷ ψευδεῖ καὶ ἀληϑεῖ διαιρεῖται, οὐ τῷ κακῷ 
ἡ ἀγαϑῷ, ἡ δὲ Γρεσ ᾽ ἄλλον. ὅλως μὲν οὗ καὶ ἀγαϑῷ, ἡ δὲ προαίρεσις τούτοις μᾶλλον. ὅλως μὲν οὖν 

΄ 3.ἃ ν 2 ὙΌΑΝ, 9,2 αν 2.9 δ ᾿ἤ ἀὐδιν τλᾷ 
δόξῃ ταὐτὸν ἴσως οὐδὲ λέγει οὐδείς. ἀλλ᾽ οὐδὲ τινί τῷ γὰρ 

- ,ὔ ἢ μ᾿ 

προαιρεῖσθαι ταγαϑὰ ἢ τὰ κακὰ ποιοί τινές ἐσμεν, τῷ δὲ 

δοξάξειν οὔ. καὶ προαιρούμεϑα μὲν λαβεῖν ἢ φυγεῖν ἤ τι 

τῶν τοιούτων, δοξάξομεν δὲ τί ἐστιν ἢ τίνι συμφέρει ἢ πῶς" 

80. ἐφ᾽ ἡμῖν] ΚΡ ὑφ᾽ ἡμᾶς. 
1. δόξῃ] ΚΡ δόξει. ἀλλ᾽ οὐδὲ] ΚΡ ἄλλωι δέ. οὐδὲ τινί] ΒοκΙκ. 

οὐδέ τινι. 8. ἤ τι] Κ᾽ τι. 4. τί ἐστιν] ΚΡ ὅτι ἐστιν. ἢ πῶς] 
ον. ἢ πῶς ἔσται νοὶ] ἔχει. 

80 5. οὐδὲ δὴ δόξα. Οομπβίιθαν5 βηΐθυ5 ᾿ηέθυ προαίρεσιν ἰπέοτατιο 
ΒΙ Πρ ]88 ἔουτηδβ τοῦ ὀρεχτικοῦ (γ. δᾷ Ὁ 11), ᾶπι οανϑίαν πθ τὸ προαι- 
ρετικὸν Θἀβου θαυ τῷ δοξαστικῷ γ6] τηθγθ διανοητικῷ ; αὐτίπαιθ. Θηΐτη 
αἰγουβατα θϑδῦ, ααῦτα τϑύθγε, ταϊχύϑμι ἡποἀϑιησηοᾶο οχ αἰτοατθ σΘΠΘΥΘ 
παίαγαμι παθθαῦ. ΕἸΌ δαΐθηῃ ἐγαπβίδαβ (οὐδὲ δὴ) ἰδῶ, αὖ ρυίσηστα θϑάθια 
πούϊο δὰ πονϑῖι δυρτιπιθηϊαθοπθη Δα: θαυ απῶθ ἴῃ Ῥγοχίσηθ δηΐθ- 
οοἄρηξθ ἀϑαὶ ἴπθγαῦ: τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν δᾷ αποᾶ προαέρεσις οἸπηΐδ τοίουύειν 
(Ὁ 80 οὐ 89). ᾿ 

84. ὅλως μὲν οὖν δόξῃ ταὐτὸν οὐδὲ λέγει οὐδείς. Οὐύτα ἤδπὶ ἂν 
ἰηϊθο Ὁ 11 ϑᾶπι ὑδηθαμ ΟΡ᾿ ΠΟ πθτα τυϑἕθ]]θη ἄδιη 6886 γἱαϊββοῦ αὰἃ δόξα 
τις ἀϊοογθίαν θ8886 ἡ προαέρεσις, δπι τονοοδῦ 56 βουϊρίου π ρὶυτδ ἴπι- 
Ῥαρποῦ αὐϑηὴ ΠΘΟΘΒ886 θϑῦ, πῶ ἴῃ γ6 ΟὈΒΘΥΥΘΒ, ᾿ἰβέθμι οουγθούαγθπι οᾶ- 
ἄοτο αὐἰάθηι ἴῃ Ῥυϊτη πὶ δυριμηθηύαπι αποᾶ ργοροϑαὶϊ (Ὁ 81 --- ἢ τὰ ἐφ᾽ 
ἡμῖν Ὁ 88), πο οϑᾶθυθ ἴῃ βθοπηάσμῃ (καὶ τῷ ψευδεῖ... τούτοις μᾶλλον 
Ὁ 88. 84); πϑῃ 5] οὐηπῖηο ἣ δόξα π6ὸ Ὀοπῶ π60 πιαὶα οδὺ, π6 τὶς ατιῖ- 

᾿ς ἄριη ἰάθμη 6880 Ῥούθδῦ αποὰ προαέρεσις. Ὀ{ζήοατθ ἰριθαν σΌΠΘσΘ Υρὰ- 
ΤΠ ΠΟΥ ΠΟῚ ῬΥΟΥΒᾺΒ ϑοσιγαῦθ αἀἰνίθο, παυπα τσ δῦ, αὐοα 580 Ἰ000 
ἄρππο αϑονίαν ἰάθη, Αη δὰ βϑηξϊθηίίαμη αὐαἰπύαπηι ἀΥσαταθηύαμη (καὶ ἡ 
μὲν προαέρεσις. .. τῷ ὡς ἀληϑῶς 1113 ὁ, ὕ --- 1) ἃ βθοοαπᾶᾷο 1110 ἀἰογὺὉ 

4. δοξάζομεν δὲ τί ἐστιν: ἨδιΘο Θηΐτη οϑὺ ϑεωρητικὴ διάνοια, ἀπστῃ 
ἡ πρακτικὴ διάνοια νἱᾶθαῦ ρούϊιβ τένν συμφέρει ἢ πῶς. ϑεᾷ Βᾶθο 
αποασθ, αὐδτγ 18. πθοθββατῖῶ δι προαέρεσιν 510, γα]ᾶὰθ ἃ οῶ αἀἴνθσϑο ϑϑῦ, 
αποπίαπι ἰρϑᾶ ῬΘΥ 886. ΟἸΏΠΙ ϑρρθύϊθιιβ τηοῦι οατοὺ (οὔτε διώκει οὔτε. 
φεύγει). Τοπροδηΐαν ἤᾶθΘῸ 680 ἸηΔρΡῚΒ αὑτὴ Ζ 2, ὉΌΪ ΡΥ Ϊβ ἀθ ΠῚ5 
τ θὰ5 ἀϊδρυϊαϊαν, βιαῦ αὐδ ΟὈΒΟΌΤαΥΘ τηϑρὶβ απ] ΘΧΡΊ]ΟαΤ6 γϑυϑιῃ τῶ- 
ἀϊοποια νἱἀθαηΐαν, --- Αὖὐ οὐϊδιη δα αἱ πο δηΐσηαβ ϑαγουίζθπάιβ. Θασμι 
δηΐπι ἃ 4 βουϊθαξαν ἢ πῶς, ΠΘΟΘ586 θϑὺ ἔθσϑ 1 ]]Πσὰβ ἢ πῶς συμῳέρει. 
ΕΛ βαπὺ βθηθ τηπ]αθ αὐϑθδέϊοπθθ δὰ απᾶ8 ὁ δοξάζων ροβδιὺ βρθϑοίδυθ. 
δῖη οοπδίαῦ ργὸ Ὀγουϊτθαθθ ΒΟΥ ὙΘΥ ΟΣ ΘΟ οσδηᾶδ, [1586 απ88 
Βαχαγηξ, βαθύ, δα υϊάθηη αἰχθυῖπι Αὐϊβίοὐθθπι βου ρβῖβθθ ὑουθϊο Ἰοοο ἢ πῶς 
ἔσται νεὶ γενήσεται: ἰᾷ οπΐτη γϑ]]ασστη ροβύατδιι θχοοριίαν! Ὁ] Ἰατιῖβ 
αὐἱᾶ οοπᾶποεῦ. ΟἷἿἮἁ (μ6 ἸοΠρτιβ 81) 1112 Ὁ 1ὅ---21, Ἐὐθηΐτα ΠοΟ Ἰρϑῦτῃ 

ὌΝ εὐλνλμ.5, 

ἐν χδσσς,  ἑος μων χοὐν δαανν υὐ Σλολδε κωλονληνῥονγυκ δον 

ἡδδδονα,.. ον ττοοου, 
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ΓΤ «λαβεῖν δ᾽ ἢ φυγεῖν οὐ πάνυ ϑοξάξομεν. καὶ ἡ μὲν προ- 
αἔρεσις ἐπαινεῖται τῷ εἶναι. οὗ δεῖ μᾶλλον ἢ τῷ ὀρϑῶς, ἡ 

δὲ δόξα τῷ ὡς ἀληϑῶς. καὶ προαιρούμεϑα μὲν ἃ μάλιστα 

ἴσμεν ἀγαϑὰ ὄντα, δοξάξομεν δὲ ἃ οὐ πάνυ ἴσμεν. δοκοῦσί, 

τε οὐχ οἱ αὐτοὶ προαιρεῖσϑαί τε ἄριστα καὶ δοξάξειν, ἀλλ᾽ 
ἔνιοι δοξάζειν μὲν ἄμεινον, διὰ κακίαν δ᾽ αἵρεῖσϑαι οὐχ ἃ 

(δ Ἂ 

δεῖ. εἰ δὲ προγίνεται δόξα τῆς προαιρέσεως ἢ παρακολου- 

δ. ΚΡ ὀϑξαξρει δέ" καὶ. 8. ἴσμεν] ΚΡ μὲν ἴσμεν. 8. 9. Κῦὺ δὸο- 
κοῦσι δὲ. 

οπιπίατη οὗ ππδχίπιθ οὖ βϑθριββίτηθ αὐδϑυϊξαν ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις ἄλλως 
ἔχειν; δόξα γετο, ααδηηατιατη οϑὺ οὐΐδπι περὶ τὰ ἀΐδια (1111 Ὁ 82), 
ἰατηθῃ ΒΘΠΘΙΙ ἰβύϊ τῶν ἐνδεχομένων ὑαπίοροτθ βὐπαθὺ αὖ ποππυπατϊᾶιη τὸ 
δοξαστικὸν ὦ 14 5βοϊστη τϑἔθγαξαν ν. 1140 Ὁ 2ὅ-- 21. 

6. ἡ προαίρεσις ἐπαινεῖται τῷ εἶναι οὗ δεῖ μᾶλλον ἢ τῷ ὀρϑῶς: 
Ῥαυ θα ]ατα ἢ τοῦ “ αυδιη᾽ Ἰαξουρυθίαθθυῖϑ κοα “δαξ᾽. ΕΔ ἴα αὐ] 91) 
αασχη τῇ προαιρέσει οὔσῃ τῶν πρὸς τὰ τέλη (1111 Ὁ 217) ἄπο 5ἰπῦ γῬτο- 
Ῥοβίία, ἰδοσατη ἰαπᾶθμι δα αἰύθυτιτη συϑυτι πη ΘΘΉτι8 Ρθγξϊπθυθ α1ο68. ἴπ 
Πηῖθυβ οδπΐπι 1 Ῥο  ββίτηθιτη οατδηάττη αὖ βιπῦ απι8165 6556 1Ρ505 ορουῥθὺ 
(ἃ δεῖ νοὶ ἀγαϑαά 1111 Ὁ 84); ἱπ 115. νϑῖο, απδ8 1ΠΠ]ΠΟυττι οδτιϑδ Ῥαγδηΐτιν, 
αὐ τοοῖθ βἰπὸ ἱπυθηΐα οὐ δοοοιποάδία (ὀρθῶς). Ναμι απδιπαταμι ἰαύθ 
Ῥαΐοὺ τὸ ὀρϑόν (ρβὰ δπίτη νουϊύαβ οδὺ δόξης ὀρϑύτης 1145 Ὁ 11), ὑδτηθῃ 
παύσαχα, 6715 1Ὁ1 τηδιχίτηθ ρουβρίοαδ, δῦ, αΌΪ ρυδθῆχο δ] απο ἤμπθ αὐδθγδ- 
ἐὰν δἢ ᾿ἴπθαθ ἃ οουΐο αποᾶδπι Ἰηϊεΐο δα Π]ὰπὶ ργοάποίωθ θθπ6 ἀθβου1- 

Ρέδθ βἰηῦ. 
1. 8. καὶ προαιρούμεϑα.... ἃ οὐ πάνυ ἴσμεν. Ῥαττη ἴῃ βοχίο 

Βοο ιριπηθηΐο Ῥομπᾶθυϊβ: ἔνιοι γὰρ τῶν δοξαξζόντων οὐ διστάζουσιν, 
ἀλλ᾿ οἴονται ἀκριβῶς εἰδέναι 1146 34---7. Ῥοΐίογιῦ ᾿ρτθαν πἰ ΜΙ] οτηΐητιβ 
ἡ προαέρεσις 6880 δόξα τις. 

10. ἔνιοι δῖ, 51 αὐἰάθτα τϑοΐα Θουὰμ βοηξοηὐία, δα ϑϑάθιῃ ρουὐυϊποῦ, 
απδ8 τη8]16 οἰσαηΐ, ἰδθεατη (ν. δα 1111 Ὁ 18--15) βαπὺ οἵ ἀκρατεῖς. ΗἸ 
Θμῖτα ποὸη ἰδηύθμι ἴῃ 8118. ΥΘΌτι8 ΒΑΡ ΘΟΙΒΒΙΤΗΙ Β8ΘΡ06 βαηῦ, 564 οὐϊδιη ἴῃ 
ΤΟ Ότι5 σου μαῖβ δεινοί (1162 ἃ 10). 

11. εἰ δὲ προγέίνεται δόξα τ. πρ. ἢ παρακολουϑεῖ, οὐδὲν διαφέρει 
ἴ. 6. 81] πὰπο δὰ τϑη. Μδηϊξοβίατη ποὺ; αὐτττη ὙθγῸ τηϑρὶβ ΡΙδοιουῦ 
Αὐἰβίουθι, ρᾶι]ο ἱποθυέϊαβ. Θαοάβὶ Ιθραβ 1226 Ὁ 9 ἐκ δόξης βουλευτικῆς 
ἐστὶν ἡ προαίρεσις, νἱάἀοαίαν ΟοΘμπβτιῖββθ τὴν δόξαν ρταθοθᾶθυθ (18 θηΐπὶ 
εϑὺ προγένεσθαι; νεϊαῦ 1160ὅ Ὁ 86 ἣ προγεγενημένη φιλία “ἧ διπϊοῖ{ϊα 
απδθ δηΐθ ἔπογαῦ᾽ ; 1398 ἃ 28 πράγματα προγεγενημένα; ὅϑ ἃ 40 ὁ προ- 
γεγενημένος συλλογισμὸς 1 τπηοᾶο Ῥτοροβῖντιβ ξαϊδ᾽; 1010 21 τὰ μὲν 
ΘΌ5 ἘουΡτα, αἴτια ὡς προγεγενημένα ὄντα). ὅϑϑ΄πι τηθηηῖ πο. 1]8 ῬΙΘΥ μη τι6 
ραν ϊουϊὰ ἢ ὩΔ)αΠΡῚ αποα Ῥτγδϑἔθυθπθτη 16, ἴῃ οοπέγαυτδτη βθηὐθη δ 
ἀθοιπαθῖ8Β. Αὐ ἀκολουϑεῖ, παρακολουθεῖ ποη ἰαπύαπτῃη αποᾶ «]ξοτᾶ τὸ 
παβοϊζαν ταὖ ρΡοδβύθσιτιβ 18 εἷξ, 566 ομπῖπο αποἀουπαιθ οατη πϑδαγᾶ 6788 
τῶ Θοηϊαπούατῃ οϑὺ αὖ ΑΌΘΒΒΘ πρασραῦ. Υ. 1996 Ὁ 28 ἀμφότερα (δόξα 

τε καὶ ὄρεξις) φαένεται παρακολουϑοῦντα (τῇ προαιρέσει). Δάάϊέο ἱρὶ- 
ΤᾺΣ τηθηη το ἢ παρακολουϑεῖ ποη δ ροβίθυϊαβ ὑθυραβ δ]οραὺ δόξαν, 

1112 δ ὃ 

10 
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1112 412 δεῖ, οὐδὲν διαφέρει" οὐ τοῦτο γὰρ σκοποῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ ταὐτόν Γι 
ἐστι δόξῃ τινί. τί οὖν ἢ ποῖόν τί ἔστιν, ἐπειδὴ τῶν εἰρημένων Ἔ 
οὐδέν; ἑκούσιον μὲν δὴ φαίνεται" τὸ δ᾽ ἑχούσιον οὐ πᾶν 

12, ΚΡ οὐ ταῦτα γὰρ. 

564 πορδῦ οτημΐηο 46 ἔθυαρουτη ἀἸΒουταἶπ6 (αὖ γοοθ προγένεται ἴδούμπμι 
ΘΥδ Ὁ) πὸ ρθη τ τ 6586. 

Φιναογογἐϊδιιβ 7αγηι, χιυϊα ἑαηάθηι 8ϊὲ προαίρεσις θὲ τὸ προαιρετόν, ηια- 
σὶβ ρίαοοῦτέ γοϑροΉϑιίην προαιρετὸν 6586 τὸ προβεβουλευμένον --1198.11. 
φιιοά 8ὲ σπυϑγλίην 68ὲ, ργϊηννηη, ορογ οί! ἐγηιιίγογο χιυϊᾶ 816 βουλευτόν. Νέ- 
ατι6 θγηην ἔην γδϑιι8 αοἰογγ8 (--- ὃ 28) ὑΐδυ6 χα ἐηνηνζαθεϊϊ Ἰογὶ ραγοηέο8 
οοάθην 86Ή}}06)) ἡιοῦο ηιουθη" (--- ὦ 20), ἡδηθ6 ἤη) ἐϊβ χιίαθ βίη ϊ ἴοσο 
οοῃεϊη σιν οαϑιῦθ γι (---- ἃ 31) οογϑεϊο Ἰηυνηναγηο Ἰοοῦιδ8 6ὁ8ὲ. Τὐογυνῆν Ὁ67Ὸ 
Ἰυνυηναγιαγίην (Πα οηην δοίαθ γοδίαη) οἰζαηι 8ιιγυὲ ϑεροηθηάαο χυαδ Οηνγΐηιο 
γοριξαρέζιην ροξοδίαἐϊ οαθηιέαο βϑιιηΐ. {ΠῚ οιΐψιια δὲ βουλευτὸν τὸ δι᾽ 
αὐτοῦ (βοὶν ἐπ᾽ αὐτῷ) πρακτόν --ῶα 84. Νέα ἑαηιοην, 06 φοτι8 ΟἩγ.6 
φγοηυΐβοιια ἐγ) ἀοϊθογαἰίογνοην υϑγυϊέ; αυνυην ογυΐηυ νέα βγη, χιίαθ 6 ο0Ή- 

: δὐὐιυξα γοσια ρον ογηναγίνιν, (οἰ δογαηνι8 ἀ6 ἐΐ8 ἐαγύνην, ὅρη φιυίθδιι8 ἀιυιθὲ- 
ἑαξίογυὶ ἸοοιΒ 6οϑὲ, ηνῆηλι8β τη, 8οϊθηἐϊ8 χιαην την αὐζίδιι8, οηυγυΐγνο οὐδὲ 68ὲ 
χιιαράαηιν υἱα αἋ γαΐΐο ργοθαθεϊιδ, ρ᾽ογυνηιηνθ ἐα Ἰἀοηθα 86 ΟΊ ΒΘΉΡΟΥ 
μιαίηνια οογία (--- Ὁ 9). 15 φιρδιι8 8ὲ χιίὼ ἢ ὲ εὐἱὖ μοβίγο }ιναϊοῖο αὐβῥαα- 
ηνιι8, οἷῖοβ αἀνοοσαηνδ αα᾽ οογιϑιογιην --- 1112 Ὁ11. Πᾷαθ0 ἐφύξευν" χυνιηι 
βίη τὰ βουλευτά, .δοσιθηο ἴοοο υἱάογιάνι, χινϊᾷ οὐ χινοηιοῦο αραηιν8 ἡ 
ἀοϊϑογαηᾶο. Νόριιο ογΐηι 6 ἴρ80 ἤηι6 χιιο ἐοηιαλυιδ χιιαθγίηνιιβ, 86 ἀ6- 
τὐϑογαΐίο ΟἩϊγυῖδ ἴων 60 τυογϑαΐξι" τ οοσηοβοαθιβ χιαηπαην γαΐοηθ οἰ οὶ 
γοϑϑῖξ χιιοά ργοροδίξυμη, 68, ρϊιγεθιδηιο γαὐογυῖδιι8 οὐϊαϊδ ψιαηαηι ζαοίϊ- 
Ἰΐηιθ οἱ ορίζηιθ. 1)οίννθ ὑογὸ χιοηιοᾶο ἐασιξαίο τ οὐἰογνάινν, 81} γόριν- 
ἑαΐμν αἰαι6 χα αὖ Θαῆν γι ϑιι8 ϑιγνὲ ηιθοθδϑαγία ἡθῆν ργαθδίο δύ υοῖ 
χμοναην ραοίο οοηραγαγὶ ροβδῖηέ, ἀοηθο αὐ τὰ ρεογυθηϊαίν" ἐὐθᾶθ γϑὶ 66- 
γοηᾶαθ ἐγίνην γροϑδϑιέ [6γὶ (--- Ὁ 20). Ναρι βύην ον ὑγν 1.18 ἀρύηυνιδ αὐ 
ἦγ βοϊυοηᾶο ργτοθϊθηναΐα ηνοϊ]ιθηνοαύ 68, μὲ χιιο οὐ ηυνν χιυναθγοηο γορ6- 
γίαξιυν, γργίηνα 81: οανϑα τυϑὶ οοσηοϑβοοηάαο γοὶ υοΐ ρογρείγανάαθ (--- Ὁ 24). 
φιυα υἱᾶὰ ρογρορύϊδιιδ δὲ ηιυμα οοοιγγὶέ χιοα πρδηνοαὶ βογὶ αὖ ὑποορίο αἀο8ὲ- 
βἰοηιάιμν, ὁ8ὲ; 8ἴη) θαροαϊγο οηυηΐα 8, ἐρβδὲὶ 861) Ῥ6Ὶ αηυΐδο8 }οϑϑι)ηι8, }67᾽- 
ροηιϑὲ8. γοϑιυιβ Ἡθοο88αγῖῖ8, γαϊογδιι8 ἀσοηαλ, αὐποϊν8 60 γϑην Ῥογαιμοΐηνν8 
μὲ ἐρϑὲ ατροίογοβ Παηννδ γογιθη, αὐ ργοροδίξιν Πηθην. 8ρθοξαγυψνη. .7}6 Ἰυΐ8 
ὀηΐην ογαὲ οι θογαΐίο; χαθ μη γαθηψιναην {ὐγυλαίνν)", βθριδυνιηι, 7 ἰοῖο τοϊν- 
χιιογάιην 68ὲ, χιυοασυνηηι6 ἐμέο {118 Ῥεγ) οὐ τύιι' -- 1118 ἃ 2. Οιοα 670 
ἑέα ἀοϊδογαμᾶο οἰβούζιν", ἑάφην οδὲ προαιρετόν, ὑἱϊυιάγιιε ἐη αγδιιο γοϑίγο, 
αὦ φιιοᾶ 768 ῬεγΔιιοὐψαν" μἱ ἐρδὶ ατοίογο8 βἔηιιιδ, τὸ προαιρούμενον 68ὲ; οἵ 
᾿2αηι οοηδίοί ψιοηιοᾶο ἡ προαίρεσις 8ὲὲ ἀοβνιϊοπᾶα: ὄρεξις βουλευτικὴ͵ τῶν 

ἐφ᾽ ἡμῖν --- 1118 ἃ 14. 
ἈΡρδυθθϊθ οχ ποὺ δύσιπηθηῦο, ροβύυϊαυ! οἴηηθιη περὶ τοῦ βουλεύε- 

σϑαι ἀϊδραύεαὐϊομθηι ργορίου προαέρεσιν (1112 ὃ 18---17), ΔΌΒΟΙΝΙ ἀσδθτι 
Ῥαυύθυβ αὖ οὐ το8 ποβοδπύασ ἃθ αὐἷθαβ ἀρ! θοταύῦαν (1112 ἃ 18 --- Ὁ 11) 
οὐ ταῦϊο δᾶ αὔὐδηὰ ἀοΙἐθογαύϊο ἱπϑεϊνασθαν (1112 Ὁ 11 -- 1118 ἃ 2), τϑᾶποϊ 

οᾷ προαίρεσιν (4118 ὦ 2--14). 
14, ἑκούσιον μὲν δὴ φαίνεται ν. δᾷ 1111 Ὁ 8; οὐ ροηϑίϑυϊ Αὐἱδβίο- 
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προαιρετόν. ἀλλ᾽ ἄρά γε τὸ προβεβουλευμένον;: ἡ γὰρ προ- 1113 10 

αίφεσις, μετὰ λόγου καὶ διανοίας. ὑποσημαίνειν δ᾽ ἔοικε 
καὶ τοὔνομα ὡς ὃν πρὸ ἑτέρων αἱρετόν. 

βουλεύονται δὲ πότερα περὶ πάντων, καὶ πᾶν βουλευ- 
τόν ἐστιν, ἢ περὶ ἐνίων οὐκ ἔστι βουλή; λεκτέον δ᾽ ἴσως βου- 

κ 3 διοτ κ ἄπ Ὁ ΄ 2 », κ᾿ ΄ ζ 
λευτὸν οὐχ ὑπὲρ οὐ ἂν τις βουλεύσαιτο ἡλίϑιος ἡ μαινόμενος, 

τ » » ᾿ 
ἀλλ ὑπὲρ ὧν ὁ νοῦν ἔχων. περὶ δὲ τῶν ἀιδίων οὐδεὶς βου- 

18. ΚΌΝΡ πότερον. 4241. Κ' περὶ τῶν δὲ. 

(6165 ἱπ πὸ αὐἰγίπδατιθ σθηθυῖβ αἰπηϊίεῦθ αἰβυτηδηαᾷ, ἄστη 1ῃ ἀθἤ ΙΠΊΟΠ6, 
ὦ αὐτὴ ρουυθηύασιιβ οϑὺ, τὴν προαίρεσιν ἀἰοῖϊῦ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ο586 
(1118 ὦ 10 5.; οἵ δὰ 1111 22 -- 24). Αὐ 468 το]]ατὶθ ααοαὰπθ οαρΙδ 185. 4 
Ῥατύϊθυβ ᾿πϊασῖυβ οθηβουθῦ, ααἱ π1} ἰπᾶθ ἀἴβοὶ ραύαγθῦ πΐδι αὐἱα ποη 810 
προαΐέρεσις (ἐπειδὴ τῶν εἰρημένων οὐϑέν γ8 18). Εχ οδάθιη οπΐτη ἀ6- 
ΠπΙξίοπθ ρουβρίοϊθαν, 6886 1Πᾶτὴ ὄρεξιν αὐδτηαπδπι ΠΘΟΘ588 ἔπογῶῦ ἃ ὑτ]- 
Ῥὰβ ὀρέξεως σΘομθυῖθαβ ἀἰβοθυμθυθῦθυ, Π66 τηΐητι8 ὨΘΟΘΒΒΔΙΊΟ 1 θῶ Ἰηθ5βὸ 
δόξαν, 5ῖπ6 αὐὰ γτοΐθοϊο βουλευτικὴ ὄρεξις οὐ βουλευτὸν ἀφωρισμένον 
ἤδη ((118 ἃ 2 5.) οορ! ἑαυ! ποη ρούθβϑὺ. Υ. δᾶ 1111 Ὁ 80. 

1ὅ. τὸ προβεβουλευμένον. ἴρεῶ ἰδίῳ νοχ ἴῃ μδὸ αὐἱάοτη ἀϊδρυία- 
ἀϊοπθ ποῖ τϑοαγγῦ, αὖ Ἰοραῦ ἀὐδθυθυθ, αὔσυτη προ βεβουλευμένον ἀἸοαῦαν 
πὰπο αὐοᾷ 1118 ἃ 4 τὸ ἐκ τῆς βουλῆς προκριϑέν (1ᾶ8ο οπίπι δαᾷϊ ΄ 
1119 17 ὡς ὃν πρὸ ἑτέρων αἱρετόν), ὧι αποᾷ ἀπίδ ἔπαρε ἀθΠ]οταθαπι 
(ααο ϑ8π6 ἀϑὰ8 Πηρτιθθ ἔδυὺ δία ἴῃ Πϊ8 ΠῸυὶβ οὗ προβουλευσάμενοι 
1186 Ὁ 10, ὃ προβουλεύσας 10. 30). Νϑαιθ δηΐπι δια αὖ ἴῃ Ῥυΐπιο πο 
βϑῖϊβ Βα Ὀ1Π1ὸ Βιηρι!ῶ βαηῦ, ἰθπέαίω τηϑρὶβ αὔθ Δ ΌθοΙαύα. ΑΠ ἃγρὶι- 
τηθπΐο οἱ αποᾶ δἀάϊδιν ἡ γὰρ πρδαέρεσις μετὰ λόγου καὶ διανοίας ἰΐὰ 
τη] ύατα ἐγ τιαβὴὺ Μαϊΐα ρῥγοΐθοίο μετὰ λόγου καὶ διανοίας Βαπῦ, οὐ 
ἕξεις οἱ πράξεις οὐ ἐπιστῆμαι, ατδ8 οὐ ΡῈ. 86 αϊνϑυβὶ σϑῃθυὶβ βαπῦ Π60 
ΠΘΟΘΒΒΒΘΤΙΟ ΘΌΤΩ [1 ταθαϊ αὐϊοιθ οοῃὐαποΐδ. 

20, ὑπὲρ οὗ βουλεύσαιτ᾽ ἄν... ἀλλ᾿ ὑπὲρ ὧν ἃ 21. Δρρατοὺ Ηΐο 
ὑπὲρ ὁ. σθῃι. Βπ ΡΠ] ἰθὺ ἴῃ Ἰοοῦτη πηλομϑείειοεία περὶ 6. 56. ΒΙΙΟΟΘΒ51556 
αὰδθ τηοᾶο ν8 18. 19 Ἰορϑθαῦαν. ΟἾ]ὰ8 ἀθὰ8 Θχθτηρ]α ἴῃ ΝΊΟ. ρυδθύθσθα. 
1096 Ὁ 80; 1172 ἃ 26 Ἰηγθηϊαπέαν (ηδπι εἴρηται ὑπὲρ αὐτῶν 11Ὁδ Ὁ 1 
ἴῃ ἸΟΟῸ ϑβαβρθοίο θϑὲ); ἴῃ Ὑθ]α αἱ Αὐἱϑύοίθ!β ΠΠσὶβ δία ἴθ ΕΠ θη 85 
αὖ Π6118, αὖ σον παυὰ ρῖυσα. [ἃ αποᾶ 1ᾶ6ο δἀποίαπδυτι νἱᾶοίαν, 
αὐοπίαπν Μδρποσττη ΝΟΥ] ὰπὶ βου ρύου, ἄπτη ταα]ῦο βϑορίαβ ὑπὲρ ποὺ 
αὔδπι περὶ Θχϊθϑῦ, οὐϊδη ἰδῦο ἱπαϊοῖο, ὑαηΐδο οουθίοτο αὐδπῦο τπϑρὶβ 6χ- 
ἰριατη οϑῦ, αἰνθυβαμη ἃ ΒΌΠΙΤΩΟ τηϑρΊϑυσο ἸΟα ΒΘ ΠῚ σϑππβ ργοᾶϊῦ, (ΟΕ, 
Ῥτορυδιητη 65 Ογτηηδβίθτηβ σὰ ΟἸ θη υτρ' 1858 Ρ. ὅδ.) 

21 --θἘθά. Οπδθ ἴῃ μῖβ πΘρᾶπαο οὖ δἰβιτηδπᾶο ἀθ ρθποῖθ τῶν βου- 
λευτῶν οἰδποϊαηύαν, θῶ πδπᾷ αὐἰάθτη πονὰ βαμπί. ἴρβᾶτῃ Θηΐτη τὴν προ- 
αἔρεσιν άτα δααίγίτηθιβ μΘ0 βρθοίασθ δα τὰ ἀΐδια καὶ τὰ ἀδύνατα Ἐ 111 
Ῥ 82. 21) ΠΘαᾺΘ οἸληΐπο δα τὰ μηδαμῶς δι᾿ αὑτοῦ πραχϑέντα ἄν ( 1Π||ι 
Ὀ 28), ὉΠΙγΘΥΒΆΤΩ τοίθυυὶ δᾶ δὼ ὅσα οἴεται γενέσϑαι ἂν δι᾿ αὑτοῦ νοῖϊ 
τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν (1111 Ὁ 2ὅ. 80). 86 ρ]αουϊθ Αὐἱβύοίθι: πδθο, οἵππίαχη τθ- 
Τα απδθ βαηὖ ΟἸΠΠΤηα 16 δ αΒδ τη σΘη θυ θτι5 ἀρ οβὶ ἐξ ΘΩΘΙΘΥΑ 8, 
ΒυΠοσ βυθοῦ αὐδάδιη ἀθιποπϑύτἐοπθ (ταῦτα δὲ καὶ ἔστι λοιπά ν8 81) 
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{124 99 λεύεται, οἷον περὶ τοῦ κόσμου ἢ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς 1 Ὁ 
πλευρᾶς. ὅτι ἀσύμμετροι. ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν ἐν μενήσει, 
ἀεὶ δὲ κατὰ ταὐτὰ γινομένων, εἴτ᾽ ἐξ (ἀνάγκης εἴτε καὶ 

οὔ φύσει ἢ διά τινα αἰτίαν ἄλλην, οἷον τροπῶν καὶ ἀνατο- 

λῶν. οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλως, οἷον αὐχμῶν καὶ ὄμ- 
» ᾿ » 

βρων. οὐδὲ περὶ τῶν ἀπὸ τύχης, οἷον ϑησαυροῦ εὑρέσεως. 
3 3 3 Φλ Ά -» 3 ᾿ , ᾿ » Ἃ , 

ἀλλ΄ οὐδὲ περὶ τῶν ἀνθρωπίνων πάντων, οἷον πῶς ἂν Σκυ- 

ϑαι ἄριστα πολιτεύοιντο οὐδεὶς “ακεδαιμονίων βουλεύεται. 
80 οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τούτων οὐϑὲν δι᾽ ἡμῶν. βουλευόμεϑα δὲ 

περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν" ταῦτα δὲ καὶ ἔστι λοιπά. αἴτια. 
᾿ » 3 ͵ 9. ἢ ῃ ΄ ᾿ 

γὰρ δοκοῦσιν εἶναι φύσις καὶ ἀνάγκη καὶ τύχη, ἔτι δὲ 
ἂν “. ᾿Ὶ ϑ'ϑ » , -» ; Ἐν ἐξ δ 

νοῦς καὶ πᾶν τὸ δι᾽ ἀνϑρώπου. τῶν δ΄ ἀνθρώπων ἕκαστοι 

28. ΚΡ σύμμετροι, το. ἀσύμμετρα. 244. εἶτε καὶ] οχΧ ΚΡ; οοὐδ. εἴτε. 
2ὅ. ἢ διά] ΚΡ διά. 28. ἀνϑρωπίνων)] ΚΡ; ΒΕΚΚ. ο. οοὐν. ἀνϑρωπι- 
κῶν. 29. ΚΡ πολιτεύοντο. 80. οὐϑὲν δι᾽ ἡμῶν] ΚΡ; οοὐδ. (αὖ νἱὰ.) 
ΟἸΏΘΒ. ΨΥ, 81. ἐφ᾽ ἡμῖν] ΚΡ ἐν ἡμῖν. αἴτια] ΚΌΜΡ αἰτίαι. 

..----ὐ ον πὶ 

εογύϊοτο, ἤπσπο τοᾶᾶθγθ, Οποῦβὶ (α}158 Ἰοοὰβ Ἰδρϑηύθυβ οὈγίϑια Παῦ, τητι]- 
ἔπτη 88π6 δ ποβοθπάδηη πηΐγθυβαηι Βᾶπο ῬΒ]ΟΒορ δι Ἰηἰογθδὺ αὖ θχ- 

ἰβουϊ θαΐαν δὲ ὀαπῃ βἰ μη ]Π1υ5 ἀΠΙσθηΐου οοτηροπδῦθν, οὖ ἴῃ πᾶ τι ᾿πῦθι- 
Ρυθέδηθθβ οοοιραύί βατηὰβ ορθγῷ βδ 8 ϑϑὺ 1η θ]]θχίββ, χυἱΐθ δὰ 1ᾷ απο 
ἀοτηοπβίσδηδαμη οὐαὺ ρογάποὶ ἀτρτιιπθηἑαύοηθια. Νϑαὰθ ἰριθαν πππο ἴπ 
Εἶθ αὐδιοϑύϊομθϑ τηουθ ἴτητιβ, απῶθ ἴπ ὑθῃὐῶ γϑυθόσττα Ὀγουϊαῦθ, ὑοθδτηῃ 
ὙΘΓΌΤΩ πϑὔαγθγῃ Ρουϊαδέταπέϊατη, ΠΝ Ῥοβϑαπμῦ πο0ῃ αἰἤθθτθ: νοϊαὶ αὔστιμι 
τὰ ἀΐδια (υ8 21) αἱ οΘη8 ΟὈΠδαΒ. 5ὶ} δά)ίοονθ “καὶ ἀκίνητα", δ. τϑυϑγῶ 
τῶν ἐν κινήσει, ἀεὶ δὲ κατὰ ταὐτὰ γινομένων (γ8 28 5.) π18}} νοϊαουῖῦ 
ἀθύθυ μσση 6888 θὐϊαηηδὶ ἐξ ἀνάγκης ΒΘΙΊΡΘΥ ἰάθη 810 (γ5 20) } γ86] αὐδε- 

: πᾶπι Θχοοριίαντὶ ροβδὶῦ 'ἴπ θοάθιη φρϑῃθῦθ αἱ οδαβῶ (ἢ διά τινὰ αἰτίαν 
᾿ ἄλλην ν5 36) ρτδοίου. ἀνάγκην οὖ φύσιν γ6] ααἱ ἔδούπτπ 810, αὖ δά 
: ααδύπου 1118, οδαϑαχτσα ρΘηθτδ, γ8 82. 88. ποὺ δἀ]θοοτὶῦ τὴν ϑείων μοῖραν 
(1099 Ὁ 10) 5868 τὸ δαιμόνιον (468 Ὁ 88) ϑΒυϊβοῖαῦ δάποίαγθ, βϑθρὶυϑ 
Αὐϊβύούθιθμη, τιῦϊ ὈΥΘΥῦοΥ Ἰοαυδύαν, ααδύθον 1118 σϑμθγῶ ἀἰβοθιτιθυθ, αὖ 
ἀρτα πᾶ. " 0 (8α αυοὰ οδραὺ ὅϑτη ἴῃ ἰηἰδίο πυ͵ὰθ ΠΥ Γ' γϑβρ]οίθη- 

᾿ ἄσμι Θνα) ἑδούαμα. οϑὺ, 118 ὅσων αὐτοὶ αἴτιοί ἐσμεν Θρροϑί τοῖς ἐξ - 

᾿ ἀνάγκης ἢ τύχης ἢ φύσεως 1298 8. 11. 12. : 

ῶ8, Σκύϑαι. Ἐογυγη ααδ8 ἢ] διὰ πὸβ ρουὐϊπθηῦ ααοηΐδπι ΠΡ ΑΝ 
υβαπῦ, ΒΘΘΡΪαΒ᾽. ΘΧΘΙΏΡΙ8, βαπὺ Τηδουτη γ68, νοϊαῦ 110 ἃ 88 κἂν ἐν Ἰν- 
δοῖς ὦσι; ἰύθπι ἢ. 1. δρυά Ἐαάθανατη 1996 ἃ 29 οὐ ἴη Μ. Μ. 1189 20 
πολλάκις διανοούμεϑα ὑπὲρ τῶν ἐν Ἰνδοῖς, ἀλλ᾽ οὔτι καὶ προαιρούμεϑα. 
- Οοὔθγατα οἱάθπι τοῖ, δᾷ αἀὐδπι Βᾶθο νϑυῦω ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν ἀν- 
ϑρωπίνων πάντων γ8 28. 29 βρθοϊδηῦ, ἰζοσαπι ρυουτἀθαν γ8 88. 84 τῶν 
δ᾽ ἀνθρώπων ἕκαστοι... πρακτῶν, πθ αυ͵8 ἄσπι θὰ ἀϊοῖν ατδθ ῬΘηΘ8 
πῸ5 βαπῦ π 05 αϊοοῦ ΒΘπὰβ δαμπηδατη 564 58 ᾿ἸρϑΌμη. 

88. καὶ πᾶν τὸ δι᾽ ἀνθρώπου. Ἰὴ ΠποΟ φ'ΘΠυΒ ΟἸπη9 (μᾶτα ὅσα 
᾿ πράττουσιν", αὖ Βοίουίον Ἰοαππηΐαν, βᾶπ 7ατθ δᾷ τὸ δι᾽ ἀνϑρώπου 

ς 

ἷ 



ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. Γ ὅ. 1δὅ 

15 εβουλεύονται περὶ τῶν δι᾿ αὑτῶν πραχτῶν. καὶ περὶ μὲν τας {1128 84 

ἀκριβεῖς καὶ αὐτάρκεις τῶν ἐπιστημῶν οὐκ ἔστι βουλή, οἷον τιν 
περὶ γραμμάτων (οὐ γὰρ διστάξομεν πῶς γραπτέον)" ἀλλ᾽ 
ὅσα γένεται δι᾽ ἡμῶν, μὴ ὡσαύτως δ᾽ ἀεί, περὶ τούτων βου- 
λευόμεϑα, οἷον περὶ τῶν κατὰ ἰατρικὴν καὶ χφηματιστικήν, 
καὶ περὶ κυβερνητικὴν μᾶλλον ἢ γυμναστικήν, ὅσῳ ἧττον ὃ 
διηκρίβωται. καὶ ἔτι περὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως, μᾶλλον δὲ 

καὶ περὶ τὰς τέχνας ἢ τὰς ἐπιστήμας᾽ μᾶλλον γὰρ περὶ 
αὐτὰς διστάξζομεν. τὸ βουλεύεσθαι δὲ ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ 

πολύ, ἀδήλοις δὲ πῶς ἀποβήσεται, καὶ ἐν οἷς ἀδιόριστον. 

8. αὐτὰς] ΚΡ ταύτας. 9. ἀδιόριστον] ἴογτ!. τὸ ἀδιόριστον. 

Δβου!ὶ φοξαθυϊηθ) δἰ ρϑα]]ο αἰτύθυ ἱπαυϊγαῦαν, τη] ἀἸβοθυμθηάδ βαηὐ. 
Υγ. 1808 Ὁ 82 --- 1809 ἃ 7, υἱϊἱ αΠΠΠΙροηΐου ἀθιπομπδίσα αν Ῥγορύθυ βϑρύθηι 
οδδϑαβ ἢθυΐ ἀπ ἃ Ποτηϊηῖθιβ ἥδηὺ διὰ τύχην, διὰ φύσιν, διὰ βίαν," 
δι᾿ ἔϑος, διὰ λογισμόν, διὰ ϑυμόν, δι᾽ ἐπιϑυμίαν, ἀπδτθτη Ῥυΐουθβ ἐγθβ. 
ΟῚ βἰπὺ δι᾽ αὑτούς, αὐδίθπον ροβύθυϊοσθβ δι᾽ αὑτούς. Νορίοχιῦ μῶθο 
Ὡππὸ Αὐἰβθοϊθθβ, ρυπαθηΐθι βουῖθθηβ πᾶν τὸ δι᾽ ἀνθρώπου, πο ααΐα 
ἴῃ δὸ περὶ τοῦ βουλευτοῦ αὐϑοδῦϊομθ πᾺ]]1τπ|8 ουϑπῦ τηοπηθηὔ, βΒθα αὐΐδ 
Ἰοπρτ νἱἀθθαῦιν βίπσυϊα αὐᾶθαὰθ ῬγῸ γᾶυϊᾷ Θουὰπι ταύ ηθ ῬΘΥΡΘηαθΧΘ. 
Νρο ἐδιθῃ ῬΥΤΟΥΒᾺΒ 80 Ὠῖβ δΙθμᾶ απ88 1112 ἃ 84 --- Ὁ 9 Δα]οϊαπηύατ. 

8. 9. τὸ βουλεύεσϑαι δὲ ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολύ... ἀδιόριστον. 
Ηδο αὐἱάθηη βϑηῤθηθἃ υἱΐθ ἴῃ ἀπατῃ ΟΟἸ]ΠριῦαΥ ατιᾶ8 1πΠ6. ἃ νβ ἃ 84 
οἴἴϑοία βαθὺ. Ὁ ϑηῖτα δ] αυϊὰ τῶν δι᾽ αὑτῶν πρακτῶν (ἃ 84) ἀρ] Ὀ6τὰ- 
ὑϊοπὶ Ἰοοῦτα ἀθὺ, ἄπο οροτίθὺ δοοθᾶθτθ: π6 βὶῦ σϑβ οθυΐα δ Δαν: θα ίομϊ, 
οἸμπῖπο Θχθυηΐε, (οἵ. διστάξειν Ὁ 2 οὐ 8) πὰ 1ξὰπ ἱποουΐα, αὖ π6 ρυόρδ-᾿ 
ὈΠ15 αὐἰάθτα οοπ]θούστα, ἢθῚῚ ροββιὺύ. ὕὐσσσπαπθ αποἀϑιηπηοάο ἴῃ ππᾶ᾿ 
νοοθ τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ Ἰηροϑῦ; ἀθ (ὁ ΘΌΠΘΥΘ ὙΘΓΌΙῚ Υ. απδθ δα 1094 
Ὁ 21 δαποίανι. θιοαπαπθ θηΐση ρ]θγϑαὰαθ δα τϑσυίατη Δ] Ια πδπι ΘΟ ΟΥ- 
τηϑηδαῦ, βαπῦ ΠΘΟΘΒΒΘΥΪΟ αἀα88 βθοὰβ ἥδηῦ: ἰζαδααθ ἐνδέχεται καὶ ἄλλως 
ἔχειν ἢ ἀποβῆναι. Ἠπο οὐΐδηι αποᾶ υξίτηστη ἀἀάϊδαν καὶ ἐν οἷς ἀδιό- 
ριστον βρθοίαῦ: ἀῶ ἴῃ γοῦθ π ἀθβίάθσθβ τὶ, ρούθυιϊῦ βᾶπθ οορ] αν 
(ἀδιόριστόν) ἐστι πῶς ἀποβήσεται; 564 πΒουϊρύαμη ἔπιῖδθθ βαβρίοοῦ τὸ 
ἀδιόριστον. --- Νοη τη8]16 Μ Μ. 1189 Ὁ 34 ἐν οἷς ἀόριστόν ἐστι τὸ ὡς 
δεῖ. Νιοοιηδοῆθα οηΐπὶ Ἰθσθηβ ᾿ἀδήλοις πῶς ἀποβήσεται κ. τ. λ.-..; 
ἴδο116 ἐθοῦτη διηθίρθβ: 80 Πδ60 510 ἀρ] θυαῦϊο 1118, ἀπᾶθ οὕμιοα υἱσύπβ. 
Ῥοπάρυθ ἀϊοαύασ ὃ Νδῶ μοπϑϑίθ αὐἱᾶάθιῃ θρῖββθ παπᾶ ἔθιηθυθ θαπι ραὐαυ, 
ααὶ πο αὐδοβίγουι αὐἱὰ ἴογύθ δυθηξασαμη δῦ, οοπίθηθαμη ἀυτημηοᾶο, 
ἴρ86 1ηὐθοτο οὗ βαποίθ δρϑυϊδ, ϑ'ϑα δηϊμηδἀνουψοπθτη, οὐμηΐο0 ἴῃ Ὠἰδὶ 
τῶ ἀϊδραΐαν!, αὖ οἴμιῖοα, γαὐϊο- ἔθσθ πρὶ σαύαγ, Οαστα ϑηΐτη ᾿παθ ἃ. γ8 Ὀ1. 
ἡ βουλὴ τοΐδοταῦαν δα αὐίθϑ τηδιρὶθ αἀπδτῃ φᾷ βοϊθηύίαβ (Ὁ 6. 7), ὡρϑυύατῃ 
οβὺ, αυϑιηασδτη 6Χχ ἀϑι Αὐϊβίοὐθ!β (νυ. δα 1094 ἃ 7) τὰς ἐπιστήμας οοΥ 5 
Πηἰθτι8. ΟἸΣΟΌΠΙ ΒΟ Θ 6 {0116 οἷῦ, οὐβίοαιη πᾶπὸ ἀοούτίπϑηι ᾿πΐθυ ᾿Ἰδύδβ 
τέχνας αὐἰθὰβ ῥυϊτηδθ ραγῦθβ ὑυϊ θαττΐαῦ ΠῸῚ Θ586; ΠΘ6Ὸ ΤῊΪΠΠ5 ΔΡΘΥ ΌΤΙ, 
ΘΧΘΙΏΡΙα, Βοιθηἐϊαυιιπι Ῥυοροπθηΐθμῃ (Ὁ 2 --- 4) βουιρίουθπι τὸ ἠϑικὸν π6 
αἰριύο αὐἰάθηη ἐθἐ ρ 1586. 
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τπϑυιοσυμβούλους δὲ παραλαμβάνομεν εἰς τὰ μεγάλα, ἀπιστοῦν- Γ υ ͵ 
» » ᾿ "» Ἂν Σ ἥ .Δ.- τὲ ἡμῖν αὐτοῖς ὡς οὐχ ἱχανοῖς διαγνῶναι. βουλευόμεϑα ς 

εν: ΡΚΩΝ ἌΣ "Ἢ ».... Ψ 

πο ΠῚ ὃδὲ οὐ περὶ τῶν τελῶν ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς τὰ τέλη. οὔτε 
χξε δ΄ ᾿ ᾿ ΄ ς Ὡ "» ο΄, ΄ 
γε γὰρ ἰατρὸς βουλεύεται εἰ ὑγιάσει, οὔτε ῥήτωρ εἰ πείσει, 

οὔτε πολιτικὸς εἰ εὐνομίαν ποιήσει, οὐδὲ τῶν λοιπῶν οὐδεὶς 
16 περὶ τοῦ τέλους᾽ ἀλλὰ ϑέμενοι τέλος τι, πῶς καὶ διὰ τένων 

ἔσται σκοποῦσι, καὶ διὰ πλειόνων μὲν φαινομένου γένεσϑαι 
διὰ τίνος ῥᾷστα καὶ κάλλιστα ἐπισκοποῦσι, δι᾽ ἑνὸς δὲ ἐπι- 

, ως Ν ’ , 3 » Ψ [ Ἃ 

τελουμένου πῶς διὰ τούτου ἔσται κἀκεῖνο διὰ τίνος, ἕως ἂν 

ἔλθωσιν ἐπὶ τὸ πρῶτον αἴτιον, ὃ ἐν τῇ εὑρέσει ἔσχατόν 

46. ὅ 

1. τέλος τι, πῶς] ΚΡ τὸ τέλος τὸ πῶς. 

11 βᾳ. βουλευόμεϑα δ᾽ οὐ περὶ τῶν τελῶν κ. τ. 1. Μοπιογϊὰ Βῖο 
ὑθηθπᾶδ βαηῦ αὐδ8 πιο τηοπαΐμηι8. ὙΘΥΪῸΒ Θηΐτα ΠΟΟ ἴῃ αὐὐϊραβ, νοὶαὺ 
τηθαᾶϊοὶ, οὐϑύουϊβ (Ὁ 18), απδυαμ ἴρ80 αὐδϑὶ ποτηΐμθ 46 ἤπθ (τί τὸ τέλος :) 
δια ϑούατη δὲ, αὐδηὴ 1η 115 απ86 δ πηΐνθυβθηι νἱἰΐατῃ ὍΘπ6 οτάϊπδη- 
ἀδιὴ βρθοίαμπύ, Εὐθηΐσα αὖ ἱρβῖαβ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΪ νϑβύϊρίω ρυθιπδηγαβ, απο- 

᾿τπρᾶο οὶ ἡπαϊοαπάμστη ἀ6 1110, οαἱ ἔογίβ ἔδούπτη θϑὺ χαλεπὸν διακρῖναι 
ποῖον ἀντὶ ποίου αἱρετέον; ἀποπίαιη οὐ ὑϊπιθὺ ἱπβίωπθίοτη ἀο]ουθ. π6Ὸ 
ἸἸΌΘΩΒ. Δαμη βθασιβ οδῦ αποᾶ ποίββ βἰὺ (1110 ἃ 29--38)) Απποη δηιδὶροῦ 
ἀρ θογα ἱύαπθ, αὐταπι ἄο]ουν 5ἰ Οἱ ἔαρίθπᾶσβ δὲ ποηθβύαβ δια ρ]θούθπ ἃ 510 
Ααὖ Ἰρτῦαν ἀαΡΙΟχ σοπὰβ βουλῆς οδὺ, 46 ἤπθ αἰύθγ, αἰύθγω, αὐϑ]θια ἢ. ]. 
(Ὁ 1 54.) ἀθριπριῦ; ὡαῦ 11ὼ αὐἰάθηη τηράϊθαθίο αὐ δᾷ τὰ τέλη Ῥθῖ- 
ὑϊπθὺ, αὐϑτηαθθτη οὗ ἱρβῶσμῃ ἴῃ κρίσιν δ] πᾶπι γ6 ] αἵρεσιν ᾿πέθηα!] δπα1- 
ὙΙτητι8, 8110 πομη6 ἱπᾶθηᾶδ οὐ οὖ ἃ προαιρέσεως ΘΌΠΘΙΘ ΒΘΡΟΠΟΠδ. 
ΘΙΠΘηδΟ γὙογῸ Θϑπάθιῃ ΟὈΥαΘΘ, Βουᾶ ἸΙοαθυῖϊῦ; πᾶπὶ αὐγαηαθ ΠΟΘΙ 
πο φῬούουϊῦ οὺ θϑ86 ϑϑῖὴ οὖ ἴδοθυβ δᾷ τηοσθβ ποιηΐπθαση, ΝΘαὰΘ ΘηΪπὶ 
ἴῃ ΘΧΘΙΏΡΠ158 ααἱρὰβ αἴθ αν Αὐϊβύοὐθ! θβ (Ὁ 18 5.) οταμῖπο νϑυτιπὶ θϑῦ αὐοά 
αἰτοῦ. Ἐπουαηὺ ῥγοΐθοϊο υἱστὶ ροἹὐϊοὶ, αὐἰδὰθ Βαπᾶ τὰ ῬγῸ οθυΐο οοη- 

᾿βύαθανῦ, αὐταχτα τη] θηῦ εὐνομίαν οοτηράταγθ οἰνιναδὶ ἂμ 5101 ρούθηξίδια: 
᾿ς οὐααὶ ἰδίῳ ἀ6 ἥπθ απδοβύϊο ϑβῦ. 

11. δι᾿ ἑνὸς δ᾽ ἐπιτελουμένου. Ουδθ πἷπο αἀδυαπίαν (πῶς διὰ 
τούτου. .. πρῶτον αἴτιον Ὁ 18. 19) ἀρρατοῦ ποῃ ργορυῖθ 6886. 6785 Ἶ 
Του ΟΟΠΟΙ ΠΟμΪ8, ααῶὸ ΤΟΥ ἀπ ἰαηθαμπι διᾷ Ῥγοροβίθατη Ῥουυ ΘηΪτΪ 3 
Ῥοββιύῦ, 8564 ΠΟΙ ΤΉΪητι8 πθοθϑβδσίδ αΌΪ Ὁ 1ηἰύϊο Ὀ]υγ65 νἷδθ ραύουθ υἱβῶθ 
βιηὺ (διὰ πλειόνων Ὁ 10). Νοο ἐδιηθη ααϊοαπδιη τηπίαπάστη. Οδᾶθγθ 
Θηΐη ααᾶ ἀϊοδηθα ΠπῸη τηϑρῖθ ἴῃ Π|πἃ ν αὐοᾶ Ῥτΐμηο δαβρθοῖιι 
Ῥυωθϑῦο δυϑῦ, αὔϑιὴ ἴῃ Π]πα αὐοὰ αἀπϑθγθηᾶο ᾿πύθυ ρίυσῶ ἰαηαπδπι Ορὐϊ- 
τηστι οὖ ἔμο!]Πἔτηστη (ῥᾷστα καὶ κάλλιστα Ὁ 11) ἀθΙθοίαμη 5ἰὉ} ἰρβῶ συ 
ἀΟΟΘΙΊΌΙ. 

19. ἐπὶ τὸ πρῶτον αἴτιον. Ουοάᾶ ζῶ υἱύϊπατιπι τϑρουϊδαν, ῥυϊμηττι ΐ 
Ῥυϊμοϊρίαμη οϑὺ σοὶ ρουθηᾶδθ αὰὸ ἰδηαπδη δηβϑὼ τηδηὰϊ 56 Ῥυϑθ θηΐθ 
ΟΡ οϑὺ ἀπᾶθ τοϊαπδ τιουθϑηῦαῦ, ἄοπθο 14 ἱρβαμῃ οἐβοϊαῦαι οὐ7π8 οδυδᾶ, 
ΟἸλμΐη0. Ορϑῖ οὖ τηθαϊίαμπαϊ οὐ ρουρθίγμαὶ δβϑαταῦα οβῦ, τὸ τέλος. 
Τύδαθ αποπίθμι οδβδυιτη ρΌΠΟΙδ, αἰ γ υβ18. Πουϊηΐθιιβ ἀθβουῖρθγθ Ασυϊβίο- 
[6108 βο]θὺ, ἰϑῦπα πρῶτον αἴτιον ῬΥΟΡΙΙΟ ποτηΐηθ αἴτιον θϑῦ ὅϑεν ἡ κί. 
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Τὺ ἐστιν ὁ γὰρ βουλευόμενος ἔοικε ξητεῖν καὶ ἀναλύειν τὸν τι12:030 
εἰρημένον τρόπον ὥσπερ διάγραμμα. φαίνεται δ᾽ ἡ μὲν 
ξήτησις οὐ πᾶσα εἶναι βούλευσις, οἷον αἵ μαϑηματικαί, ἡ 

δὲ βούλευσις πᾶσα ξήτησις, καὶ τὸ ἔσχατον ἐν τῇ ἀνα- 
ελύσει πρῶτον εἶναι ἐν τῇ γενέσει. κἂν μὲν ἀδυνάτῳ ἐν- 
τύχωσιν, ἀφίστανται, οἷον εἰ χρημάτων δεῖ, ταῦτα δὲ μὴ 3ῦ 
οἷόν τε πορισϑῆναι᾽ ἐὰν δὲ δυνατὸν φαίνηται, ἐγχειροῦσι 
πράττειν. δυνατὰ δὲ ἃ δι᾿ ἡμῶν γένοιτ᾽ ἄν" τὰ γὰρ διὰ 
τῶν φίλων δι’ ἡμῶν πῶς ἐστίν᾽ ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐν ἡμῖν. ξη- 
τεῖται δὲ ὁτὲ μὲν τὰ ὄργανα, ὁτὲ δὲ ἡ χρεία αὐτῶν" 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὁτὲ μὲν δι᾽ οὗ, ὁτὲ δὲ πῶς 80 

920. 21. ΚΡ τὸν αὐτὸν τρόπον. 58. ἀφίστανται] ΚΡ ἀφιστᾶναι. 

νήσις Ὑ6], αὐ νΒ 24 γοοαΐαν, ἀφ᾽ οὗ ἡ γένεσις, ἃ απὸ Ρ]ανίπηαμι ἀϊδύαὺ 
απο βαρουϊουῖβ αὐδϑὶ οὐαϊηῖβ ΡΥ ποίρίαιη οοὺ ὡς οὗ ἕνεχα. ἴΙῃ πᾶ: 
ΘηΪη τ6 ἄπο τηοὐῇβ βαηῦ, ἀθβοθπάθηβ ΔἸύου, δἰΐου δα ἥπθιῃ τηθηὐὶ ῥτοὸ- 
Ῥοβίδψαμη ἀϑοθπᾶθηβ; ἀπουαπι ππιηο α]οῦ ἀπαμι, τὸ πρῶτον αἴτιον 501 1068. 
Θύδιη οα βοηὐθηύδιη γουϊββίτηθ οὖ θ᾽ θσδηῦθυ βἰτ 1] θ πα θυ οὶ ἃ 

, δι θὺ, ἴῃ ἀϊαργτδτηγηδῖθ (γ8 21) οθοαραῦ. 15. ϑηΐτη νϑυϊξαθβ Ἱποορηϊύεθ. 
ἀοτηοηβίγα οπθτη ἰζα ὑθηθαῦ, αὖ δὰ ἢστιγατη (6 αὐ ἀρσίταν ἀπρυ]οβ. δᾶ- 
βύσυιας Ἰηθαβτο ργοάποαῦ, αὐἱθὰβ Δ α1{15. ῥυϊσαστη δαϊδαβ δα ποία οὐ οουΐα, 
αχϊοτηθῖα, ραύοβαῦ, ἀθῖπᾶθ οομ]αποὔβ οὔθ 56 ἀχϊουηδῦῖϊβ ὑγωηβὶύιβ ἤν πιθ- 
ὑπν δᾶ ρυοδαπᾶδπι πουδῖὶ βθηὐθηῤίατη. Απβᾶτῃ ἰρὶθαν ΘΟρΤΟβοθμϊ ααδ6- 
γ6 5 Θοάριη τηοᾶο αὐδϑὶ δα τοιού ρουρὶῦ, ΡῈῚ αὐ8δὲ τηθηξὶ δα 511} 
Ῥτγοροβίϊαχμη τορυθαϊὶ ΠΙοθαῦ, αὖ ἴῃ τι σουθμα18 δὰ Π]πὰ πρῶτον αἴτιον. 
ἀοΠθογαμᾶο ἀθβοθπαθθαῦαν, ὑπθ οομβιἀθυαΐω δοῦϊο δα Θχβθαπθηᾶτ) 
ΘΟΠΒΙατη ργοβοϊβοὶ ροββοὺ. ὙΙ86 αὐὑδ ὧθ Ἰηγθηξζίομθ αϊαρυδιητηδίοβ. 
(πὰ Μοίδρηγβιοῖβ δαῖτα εὑρέσκειν διάγραμμα ἀϊοῖδ, ἴῃ ΝΙο. νβ. 20 ἄνα- 
λύειν) ρουβρίουθ ἀϊβρυξαπίυν 1061 8. 231-29. Τρβίιβ γϑγῸ βουλεύσεως 
πδδαγατη Θϑιη 6 τα οημθιη απᾶθ ἰηΐθι βούλευσιν οὐ πρᾶξιν Ἰηξογορααῦ 
βδθρίπβ ἴῃ ΠΙΌγ5 Αὐἱϑυο θοἷβ ἀθριούδτη γϑρουϊαβ, π6 0 ζϑθη τ] 6118 απιδ 1 ἢ 
μῖο ἔβούπτη οϑὺ. Ουδργορίου βυΐποιαῦ, ἀπᾶβ Ὀγθυθθ γόθθϑ Δβου! 6 16, 
ΒΌΤΗΤΗΘΤΩ τοὶ ἴῃ πππτῃ ΘΟΙηρ]Θοὐθηθθβ: τῶν γενέσεων καὶ κινήσξων .... 
ἡ μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ εἴδους νόησις, ἡ δ᾽ ἀπὸ τοῦ τελευταίου 
τῆς νοήσεως ποίησις 1082 Ὁ 1ὅ-- 17: τῆς μὲν οὖν νοήσεως ἀρχὴ τὸ τέ-Ἰ 
λος, τῆς δὲ πράξεως (80. ἀρχὴ) ἡ τῆς νοήσεως τελευτή 1221 Ὁ 82. 88. 

80. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς κ. τ. Δ. Ιπᾶθ 8ΔῸ 5 ὙΘΥΌΙΒ ἴτη- 
ῬΘαΙθΣ βουτηο: πϑϑγθῦθν ἴθ ΠΟΠΠΪ]Π15 αὐἱὰ αἀϊοαῖαν, ποὺ 81 υἱάθδιητν 
ΠΟΪΒ βοηὐθηξίθτη Πα τπιθτη ΘμπΟ] θα 586. βου ἀρρατθὺ αὐἰπδτη ἱπᾶθ ἔντιοῦτιβ 
ἴῃ δδπο αϊδβρυξαϊίομθτα ρθγοϊρίαίαν; αὖ 5ἱ ρίυτω απδθ βθαπαηθαῦ τι861|8 1: 
δα 1118 ἃ 2 ᾿ηφογοι Ἰδοὺ τἱχ αὐἱοατδτη ἀοβιἀθγαξασιιβ θθβθθ8. ὈΊΧθυῖβ. 
ἔδυθ (Β8θ06 ϑηΐτη οὖ 511η}}} αποᾶδηῃ τηοᾶο ἰα165 Ἰοοὶ αρυᾷ Αυβέοίθιθια. 

ΟΟΟασΥ αὖ), 501 1ὕπιτα ἴαϊ588. ΡῈ] Οβορ ματα Ῥυϊοσθ5. ροὐϊββίσητιτη οαρίθατη ραγ- ὦ 
ἴθ5. Πρ ϑηίϊαβ ΘΙ ὈΟΤΆγΘ, ἴῃ ἢπΘ γθγὸ ρῬδββίτα ΠΟΠΠΆΠ]ὦ Ὀγουϊῦθυ δαποίαγθ 
αὐδ8 δῦ 5101 1081 ἴπ αἰϊαα ἰθιηρυβ δοοαγαύίαβ ἀἰβροπθηᾶα το] παπϑυθῦ. 
δῦ ἀἰβοιρα]ουτιτα. πὰ] οὖ τπαῦπο βθυταομὶ Ῥϑυτηϊ θγθὺ. --- θα αὖ 5βίηραϊα 
γτϑοθηβθδηΐαν, γυἱθ Ῥυϊτηστη αὐδθηδτη ἰδηᾶθμαι Ὁ 80 ἀϊοαπέιν τὰ λοιπά. ! 
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{|5081 ἢ διὰ τένὺς. ἔοικε δή, καϑάπερ εἴρηται, ἄνθρωπος εἶναι Γ 

ἀρχὴ τῶν πράξεων" ἡ δὲ βουλὴ περὶ τῶν αὑτῷ πρακτῶν. 
αἱ δὲ πράξεις ἄλλων ἕνεκα. οὐκ ἂν οὖν εἴη βουλευτὸν τὸ 
τέλος ἀλλὰ τὰ πρὸς τὰ τέλη. οὐδὲ δὴ τὰ καϑ' ἕκαστα, 

88, οὐκ ἂν οὖν] ΚΡ οὐ γὰρ ἂν. 

Ὁύτυμ θὰ ἴπ ααΐραβ διηϊοογαμη δαχΙ]ο (Ὁ 27 5.) Ἰοοῦβ ποη θϑὺ Αὖ ρᾷθῃδ 
ἰηδρύπμη βββϑῦ. Απὶ θῶ, ἴῃ ααΐθυβ ἔοτί τὰ ὄργανα καὶ ἡ χρεία αὐτῶν (Ὁ 239) 
ἡαυα͵αυα οοπβίαπον Αὐ νἱάθύυν ἄσπτα ξητεῖται δι᾿ οὗ οὐ διὰ τίνος (Ὁ 80 5.) 
οαάθτη 1Π1ὼ απιϑϑβύϊο ποηά ατη ἃ Ὀβο] τύ Θθ56, ΝΘαΘ ϑαΐτη ϑγαῦ οὐ ᾿πβύσιιτηθηΐδ, 
ααδ8 Ῥγορτὶθ ἀϊοπηῦαν γὰρ οϑύθυϊβ ΥΘΌῸΒ. 5018) ΘΟΙΠΤΠ ΠΟΥ θη α,, ΠΘατιΘ 
Αὐιβῥοθθι θαι αὐϊάθηη Ἰορθηβ σοθθμὶ 1Πδὰτὶ γ8 29 ἴύδ 1πθ]]θχθταβ, αὐρρθ 
αὔθιλ βοῖτο8. οὐϊδηι βϑύσαῖ ὄργανον (ἔμψυχον) γοσᾶββθ δία τπϑπυτη 
ποιηΐηῖβ; αὐἰάηϊ οὐΐϊαπι Ὡπυϊσασα 50 ἰ060 γ6] ρϑθοιηΐδιαῬ ἴῃ συόοθ τοῖς 
λοιποῖς τοῦ δα δ᾽11ἃ σΘΠαΒ γϑυὰπι βρθοίαυ! ραΐθβ βθα δᾷ δὰ απδθ ῥτὸ- 
οοᾶραί ἀοθουαύϊομθ ροβὺ ρυίση θοσαπγο οαπιβὰ ργϑϑύθυθε οουηρδυϑη ἃ, 
6586. ΔρΡραγαθυ, ΠΟΏΠ6 ἰάθη βαῦϊβ ἃ0 τηυ]ῦο τη6]1π|8 7ϑτὴ γ88 18 β8α. (πῶς 
διὰ τούτου κἀκεῖνο διὰ τίνος, ἕως ἂν ἔλθωσιν...) οχρ!]οαὔατα οϑὺϑ 

81. ἢ διὰ τίνος: αὰῶ δῃξθοθάπηῦ ἄπο (δι᾽ οὗ οὗ πῶς γ8 80) οὗ 
γ8 1ὕ---18 οὐ γν8 39 ἰΐθπι ἀἰβοθυμθθαπίυγ: ααἱ Θπΐτη τὴν χρείαν τῶν 
ὀργάνων (Ὁ 239) αὐδουϊῦ, δὰ τὸ πῶς βρροοίαί. Υγιάθηᾶθμῃ ἰριθαν, αὐἱὰ 
ἴουδίατα δἀδαΐαν διὰ τένος. Οποᾷ βὶ οοιαροπαξαῦ οαπι νοοθ δι᾽ οὗ, 60 
ἔογτίθ δἀάαοθυγαγ, αὖ ΘΟΠ]]οἰαγητιΒ Ατιϑύοίθ θη ῬΥῸ 810 ῬΥΌΠΟΙΏΪΠΠ Ὁ 
(ν. δᾶ 1111 ἃ 16) ποπππαηααδηι ἕουτηδ Ἰηὐουγορ αὐ δ 5]. ΠΟαΥΘ. ῬΘΥΒΟΏΒΒ, 
ζουυαδη τοϊαὐϊγωμι αἃ 168 γϑίρυσθ, αὖ 1Π18Φ 510 τηββοῦ]ὶ 886 πϑαΐυῖτ8 
ΘΌΠΘΥ͂Β, Θυδ ἴῃ Τ6 ΟΘΥ ΙΒβιτηστη αὐϊάθηη θϑῦ, ῬΘΥΒΘΘΡΘ ῬΥΟΠποιαϊηδ, ἰηΐθ᾽- 
τορϑέϊγω βθοὰβ ϑιύδι! (γϑὶαὺ ἴῃ ΠοΟ οαριύθ Ὁ 1. 17. 18 γ6] βαρτῷ 1111 
ᾧ 4, δ); δὖ βυηὺ Ἰοοὶ, ααἱ τοραδϊαύδ, {811 οομπ]θούαχῶ οΟἸγηϊηο ᾿ηἰ6]]10Ὶ] 
πραποϑηΐ. 

81. 82, ἔοικε δή, ικαϑάπερ εἴρηται, ἄνϑρωπος εἶναι ἀρχὴ τῶν πρά- 
ἕξεων. Οαΐ βοτρβουύ, αἴτιον ργϑθϑῦθυ. οθύβθγω θθ80 πᾶν τὸ δι᾿ ἀνθρώπου 
(α 81--88), ἰάθη βᾶπθ παυᾶ ἱπῆθδοϊξαν, Ποτηΐπθη 6886 ἀρχὴν τῶν 
πράξεων: ἈΪΒΙ]οταΐητΒ αὐτααθ νὸχ ποι ἰάθη εἰρημένον οϑὺ, οὖ σϑούϊιβ ᾿ 
ἰϑθπᾷ καϑάπερ εἴρηται Βαρθουθῦ, τοὶ ρτδθοθββίββοῦ αϊβραύαθίο απ8}15 
Επᾷ. Β 6 Ἰορίδαν (πρὸς δὲ τούτοις ὃ γ᾽ ἄνϑρωπος καὶ πράξεών τινών 
ἐστιν ἀρχὴ μόνον τῶν ξῴων 1222 Ὁ 18 5.) Αοοράϊδ αὖ ἰδία. βθιξθηῦία, 
ΒοΟ αὐἰᾶθηῃ Ἰοοο ρϑύυτη δα τϑπὶ ἔδοϊαῦ; απᾶ θηΐπι ἄπο βθηὐθηίθθ (ἡ 
δὲ βουλὴ Ὁ 82 οὐ αἵ δὲ πράξεις Ὁ 838) προθββαιῖαθ βαπὺ δ 14 απὸ ἰδη- 
ἀϊδαν (ὅτι βουλευτὸν τὸ πρὸς τὸ τέλος), 686 1118 ἰδπαῦδιι ἔππαδηαθηΐο 
ΒΟῚ ορθηῦ. 

88. αἵ δὲ πράξεις ἄλλων ἕνεκα: αὖ ργοΐοοῦο Βα Οτηηθ5; Ὡϑτὴ ἱπίθυ 
τὰς ἐνεργείας αὐδ8 ἱπᾶθ ἃ ἰηἰδίο (1094 ἃ 8 54.) δυάίνίμηυβ τέλη 6886, 
βηθ ἀσθίο βαπὺ αἵ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαν αὐδ αὐἱάθηη οὐ ἴρβᾶθ πρά- 
ἕξεις βυαῃῦ. 

84. οὐδὲ δὴ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα 80. βουλευτά ἐστιν. Ἀρρατοὺ ἰδέπαᾷ 
᾿δὴ ποη δᾶ δὰ Ῥυουοοδσβ αὐ88 τη040 αϊοία, βαηῦ, 56 δᾶ 1ὰ αυοᾶ οοη- 
βθῆϑα οἠαΐαχη οοπδύοῦ, Νοο τδ]6 ἕδούμπτη οϑὺ αὖ οανθαίαῦ, μ6 4161106- 
ταηαϊ πῸ]1ὰ58 νἱἀθαίτν Πμΐβ 6886 (εἰς ἄπειρον ἥξει 1118 ἃ 2); Βαπὺ Θηϊπι 
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τ ποῖον εἰ ἄρτος τοῦτο ἢ πέπεπται ὡς δεῖ" αἰσϑήσεως γὰρ τιιδ αι 
ς ταῦτα. εἰ δὲ ἀεὶ βουλεύσεται, εἰς ἄπειρον ἥξει. βουλευ- πδιωυλρεσ: 

τὸν δὲ καὶ προαιρετὸν τὸ αὐτό, πλὴν ἀφωρισμένον ἤδη τὸ ΚΣ ἧς 

προαιρετόν᾽ τὸ γὰρ ἐκ τῆς βουλῆς πφοχριϑὲν προαιρετόν Δ 
ἐστιν. παύεται γὰρ ἕκαστος ξητῶν πῶς πράξει, ὅταν εἰς ὃ ἀ η 71. 

αὑτὸν ἀναγάγῃ τὴν ἀρχήν, καὶ αὑτοῦ εἰς τὸ ἡγούμενον" "Ἐν ἰὰς 
τοῦτο γὰρ τὸ προαιρούμενον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν 

ἀρχαίων πολιτειῶν. ἃς Ὅμηρος ἐμιμεῖτο᾽ οἵ γὰρ ΄ βασι- 

1. ΚΡ ροῦν. ἢ πέψεως δεῖ. 2, ΚΡ βουλεύεται. 4. προκριϑὲν]} 
Κυ κριϑὲν, 6. ΚΡ καὶ αὐτὸ εἰς. 

ταὰεϊ ααἱ ἐθπηρτιβ οοπδατηδηῦ αὐδθγθημο πῶς δὲ διὰ τούτου καὶ ἐκεῖνο 
διὰ τίνος (Ὁ 18), ἄτπιτη τηᾶπβ ΟΡΘΥῚ δατηογθπᾶδθ οὐδ ἔογθαπαθαθπο οὐ 
Ἰρβουύτη σἱγύα ί οοτηγϊἐθπαδ απ Ῥυϑθυτ θυ! ποαπθαπῦ. Ὑ ΘΥαμη ΘΗΪη- 
γΘΙῸ δχθιηρὶα αὐΐθυβ Αὐἱβίουθιθβ ἰβύδιη βθηξθηξίδιη 1ΠΠπ|δίγαν! (οἷον εἰ 
ἄρτος τοῦτο “ἢ πέπεπται ὡς δεῖ 1118 ἃ 1) δα Ἰοηρθ ΔΙΠπἃ σθητιβ ΡΟΥ- 

᾿ἐϊπθηῦ, ομηπῖπο 1{Ππ δ] θπατι ΔῸ πδοὸ ἀ6] 1] ογαθίομθ. [π ἰϑιϊβ δῃηΐτη απ86- 
βθϊομῖθυι5 46 τθθὰβ αὐϑουϊδαῦ αὐαδὸ δαπηῦ, βιηΐηθ ααδίθδυθ βἰπῦ; ἃ αὐὰ 
τηραϊξαϊίομπθ, ἀπδτα τϑοῖθ αἰχϑυῖβ ὑπθογθύϊοαμι 6886, ταυ]ύτιτη ἃθθϑὺ ὃ βου- 
λευόμενος αὐἱρρΡθ απὶ δα δῶ βρϑθούθὺ αὐ86 ἔϊθυὶ ν6] ἀθρθαμηῦ ν6] ροββιπΐ. 
Οοπῆου, ἰ ρ᾽δοθῦ, τηϑαϊσαμη ΠΠ]ὰπὶ ἴῃ ΜΜ, 1208 ἃ 38--80; 15. θη ἄστη 
οορίθον οὖ δὰ αἴσϑησιν 860 τοίογαῦ ποὸὰ ἀθ] θοταῦ βθοῦμη πθατθ δἰ θυ 
Θομβα τ αὐἃ ἰδοϊθπάπθπτηη 8, 864 ἀοοοὺ ἱπιρουϊδαμη αὖ ποβοαῦ αὐἱὰ 
βιὺ ἔθ ὈΥ]β. 

ῶ. βουλευτὸν δὲ καὶ προαιρετὸν τὸ αὐτό. Οὐπηι ἴδια βαὐϊ8 δοπϑίοἑ 
(4112 ἃ 18--1118 ὦ 23) αὐἱὰ εἷῦ βουλευτόν, ρογσιθαν Δα δῶμ πούϊομθηι 
ΟαἾὰ8 οαθδῶ 1112 ἃ 1 αἀπϑαβίϊο οτηηΐπο δα τὸ βουλεύεσϑαι ἰταάποία 
οϑὺ. ϑυαπῦ γθγὸ ἄυ0, 51 γϑυττλ ἀΙΟΘΥΘ γ6}18, αὐἀδὸ δα ἀρ!  οταπᾶάθτη 86-᾿ 
οράογο οροτίθαξ, αὖ προαέρεσις ᾿π4θ παϑοθΐαν: αἰξουση αὐ ἀοΙ1Ὀοναῦϊο 
Β]Ὸ1 νἱάθεαῦαν ΔὈβοϊαὔα, θ586, δἰΐθυαση αὖ βϑθη θυ ΟΟΙΒ1Π10 τοροτῦύο; 
ΠΘΥῚ Θπΐτη ροὐθϑῦ, αὖ, ποῦ Δ]1α 18 θῶ τϑύϊομπθ ἀρθμαϊὶ αὐϊ αὐδπὶ 1056 
τηθηΐθ θχοοριίαγιύ. Οὐξδυατηατιθ ἴθ ἀπατη Αὐήβίοίθ!θϑ ΘΟΙΏΡΙΘχαΒ οϑὺ αὐτπῃ 
βου θουθῦ πλὴν ἀφωρισμένον ἤδη τὸ “προαιρετόν γβ 8, τὸ ἐκ τῆς «βουλῆς 
προκριϑέν γ8 4, ἀναγαγὼν τὴν ἀρχὴν εἰς αὑτὸν χὰϊ. αὑτοῦ τὸ ἡγούμε- 
γον Ὑ8Β 0. Ῥέχότίε τὸ ἀνάγειν τὴν ἀρχὴν εἰς αὑτὸν 6858 1Π6τ εὕρεσιν 
τοῦ πρώτου αἰτίου 1112 Ὁ 19 αὐτῶ τηθη5 αὐἴάοιη 6] ΟΥ̓Δ ἢμ5. Ορτ5. 5.ΠΠῚ 
Ῥουβοῖῦ; αὖ ἀνάγειν τὴν ἀρχὴν εἰς αὑτοῦ τὸ ἡγούμενον Θατη, ααἱρττι- 
ἀρθηῦθν θχοορίίαία, δα οᾶμπι δηΐτηΐ νἷτη Ῥ6Π685 αὔτη ἱπιρουίαπι απδϑὶ δϑὺ 
ἴδγαῦ, αὖ οὐ ταύ βίπὸ οὺ τηϊηϊβύθυϊο οτημΐτπτη ταουϊδαθιπι ραυρθίγθμξαν. 

. Ἀὰ Βοο ϑηΐη ααοα αἱ ίτησμι ΘΟΙητ θτποσδυΐ βἴτηῖ]6 1Ππἃ βρθοίαδ, αὰὸ 
γ8 1--9 Ἰαυᾶαίο ἨοΙμΘΙῸ τβ 1ΠΠπβέταΐαν. Νϑαὰθ οηΐτη απ αὐ ᾿ἰηᾶθ: 
δρραγϑὺ αυᾶπι τὸ προαιρούμενον 6886 τὸ ἡγούμενον (8 1); αυδηπαῦδηι, 
οὐΐατη αἰΐθυσμι, απο ἔργ ρὶυὰβ δᾶ τϑτα, ζαοϊῦ, θοάθιῃ ΘΧΘΙΊΡ]Ο ορεϊπιθ 
οϑέθμαϊ ροὐοναῦ, αἰβογίσαθη ἀΐθο ᾿ἰπξθυ τὸ βουλευτὸν οὖ Ἰηΐου τὸ προαιρε-᾿ 
τόν. Απποὸπ ἴῃ ΟΟμΠΟἾο βουλευομένων ῥτίμηθθ ρατύθβ ἃ ροδέα ἔογίθ᾽. 
ΟἹχὶ ἀδηῦαν, τορῸ8. γϑῖῸ προαιρούμενοι Αρσδηπθιήποι τηδχίτηθ οὐ Μο- 
ποϑαϑὴ 
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1189 λεῖς ἃ προέλοιντο ἀνήγγελλον τῷ δήμῳ. ὄντος δὲ τοῦ Γυ 
10 προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεχτοῦ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ ἡ προαίρεσις 

ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν" ἐκ τοῦ βουλεύσασθαι 
ες. ρα τὰν γὰρ κρέναντερ ὀρεγόμεϑα κατὰ τὴν βούλευσιν. ἡ μὲν οὖν 

Γ΄ 

ΣΕ ΟΞ ΙΝ, προαίρεσις τύπῳ εἰρήσϑω, καὶ περὶ ποῖά ἐστι, καὶ ὅτι τῶν 
ἀ ΑΝΔΕΣ Ἢ πρὸς τὰ τέλη. 

1 ἡ δὲ βούλησις ὅτι μὲν τοῦ τέλους ἐστὶν εἴρηται, δοκεῖ ὁ 

9. ΚΌΜΡ ἃ προείλοντο. 10. τῶν] ΚΡΜ' ἐκ τῶν. 

9--19. ὄντος δὲ τοῦ προαιρετοῦ ... ὀρεγόμεϑα κατὰ τὴν βούλευσιν. 
Ταβο!ὐῶ αἰ] Προηθῷ ὑθὺ ΡΒ] ΟΒορ 5. Θαπάθιη πούϊοπθιῃ ἀθβηϊθ: ῥυῖτηο δά- 
ἡδούναμη γυθα]θ Ῥυορομδπβ (τὸ προαιρετὸν; υὖ τὸ βουλευτὸν 1112 
ὦ 18 54. [πουαὺ ὑπᾶθ Θχουβαβ ουοδ), ἀρίηᾶθ βαθβίηψίγαιη (τὴν προαιρε- 
σιν), ἀθῃΐαᾳαθ γϑυθαμι (τὸ προαιρεῖσθαι Θηΐτη γ8 11. 12. ἴρβαμη ἀθβουῖθ]- 

ἴα, αὐδηηνβ νοχ 0810). φπδθ ἔγθ8 ἀθῆπιψίοηθβ αὐστὰ ΟἸηἷπ0 ὈΘΠΘ 
᾿ 510] τοβρομᾶθην, ὕμππι πῃ 60 οοποϊηθηῦ αποα ρῥΥἸποὶρδίθτα Ἰοοῦτη τῷ ὄρε- 
χτικῷ ὑτϊρασπηῦ, οαἱ το] απ Βα] οἰ απέαν (ν. ὀρεκτοῦ γ8 10, ὄρεξις γ8 11, 
ὀρεγόμεϑα γ8 12). ὕπᾶθ βεὐβ οοπδβίαῤ, νἱάϊβθο Αὐϊβύούθιθυη αἰ ρθητιβ 
6886 προαιρέσεως, αἰϊπἃ βουλεύσεως ἃ απῶ φτοΐοοῦο α]ΐθπῶ οϑὺ ἡ ὄρεξις. 
Τοῖπᾶθ ἴῃ ἐουυϊ ἀοβηϊθίομθ φπϊτηθανθυξψοπάατη, νἱάθυὶ ῬΒ]]οβορο πδὸ 

ἐἶπ τ ἴΐω ΘΟΠ͵ΠΡῚ ὄρεξιν οὐ βούλευσιν αὖ 1Π1ὲ ῥαγοαῦ, πᾶθο ἱπιρογοῦ 
(ὀρεγόμεϑα κατὰ τὴν βούλευσιν γ8 12). Οὐδ ἴπ 16 Π8 ἔαρταῦ, 80 αἰξονῶ 
Ῥαυίθ οοῃίναυθηη βθηὐθηὐδη ΠΟῚ ΤΗΠτι8 ΘΙ 6886. ΠΘΙ οχϑῦϊο ΘΗ] ΠῚ 
ΟἸΠΪΒ Ργορίου τέλος τὶ (1112. Ὁ 16) βιιβοθαρίῳ ἢμπὶ ἰϑὲϊ Ἰῃηβουνιῦ; οὐ] Ὲ5 
Ππὶβ αὖ οὐτὰ Αὐἰβύούθὶθ προαέρεσιν. 6556 πορϑιησβ, δὺ τῇ ὀρέξει Ῥγοροβὶ- 
ὕππι Θαμπᾶθηι 6886 θυ ἰββίτησσα οϑὺ. ᾿μ68 Ἰἰριύαν τὼ Πα ΘὈΙδ, αὖ ΠΙΘΗΒ 
ἀοΠθογᾶμ5. δοοϊρίαῦ ἤἥπθηι χατὰ τὴν ὄρεξιν; οἰβοϊαῦ δα τηθαϊδαύίοπθ αὐ 
γἷω δὰ οὰπι ραίθαῦ; ααὸ ἔδοϊο τϑοῖρ ἡ ὄρεξις (προαέρεσις) αποᾶ 1118 
Ῥαγανὶν οαταύαπθ αὖ. ἀραῦαν κατὰ τὴν βούλευσιν, 5᾽απίά θη ἔραούαθμῃ ἱπὰ 6 
Ῥϑιοῖίρουθ υϑὺ. ΕΠ ῬῬοθϑαπῦ πᾶθο 6101 6 αἰβρυθαϊίομθ Αὐϊϑιοὐθ]!οῦ, 
864 Ἰαὐθοηῦ, Ν : 

δρ. 6. Τὴν βούλησιν, χιαηι 7αην οοηδέαἑξ α προαιρέσει 60 αἰ ΠΥ, 
χιοα αα ἐρδιην ξφηθην 8ρεοϊεί, αἰδὲ 467ιι8 6886. αϊοινηξ φιιοί 81} δογιην, αἰδὲ 
67ιι5. ψιιοῶ ϑογάθν, υἱαοαΐμν (---1118 ὦ 160). (πμογήην ἐϊπὶ πογν Παθεϊεννΐ 
φιυϊᾷ γοβροπαάθωαμέ οοἰϊέγογεϊ, ὁγ 00 ἨΟΉ, 6886 βουλητὸν φιιοᾶ ρογηνεϊέέ φοῖως 
γγανὶ Πιοηυΐγνο8 υοἱλγνέ; [8 οηυμῖηο ἐηαγῖβ ουαοέ μοίϊο, φιιαμναοηινθηι 
μηπαφιαθηθθ οὐ ἠναρῖηιθ ΘοΉἰγαγία αἰἰυθγ 88 Πιοηυϊγυῖθιι8 υἱαθγυίν" (--- ὦν 29). 
Αἑ απιϑίσια ἰδία αἰ ῇοιϊέαβ ἐΐα ὁ8ὲ ουϊέαράω οὐ ἀϊοαΐν" στυθγ6 βουλητὸν 
ηιιοά εδὲ ϑογλθι, αὐ 6886 8ύγρι8 ψιοᾶ ἐϊβάφθηιν υἱαθαΐξιν; {γν τὐγυνῦην αὐθΐοηι 
χιιοᾶ συϑγυη, δὲ δὲ χιιοᾶ υἱάθαΐειινγ" οογυυθγυῖγ6 ὠρινα 608 χιυὶ δοηὶ δῖ. Αρμᾶ 
ἤο8. ἐσίψιν" ἐριιυίγογάνθην,, 8ὲ δοῖγὶ ρίαοοαί πιὰ ἵν Ἰυλδ γϑθιιδ' ὑθγιηη, 81, 
χιιοηναἀηιοάηνη οἰΐαηι φιυϊᾶ γουόγα δαγίηι, ἄυνῖο6, οαἴζάινην 811 ὦ βαῆο ἑωρ.- 
ἑμην ΘΟΥ̓ΡΟΥθ, ἨοΉ αὖ αϑργοίο 8θη ἐγ. Τ7γ90 γϑγιθην οογία οοργἐίο γο{61- 
ἔν" αὖ Πποηυΐγνοβ γϑοίο μαθθηΐθβ ᾿οϑοθηοβ; εὐ ὑ6γῸ ἐγ ϑιθηήπα γϑὲὶ ρίογίηινο 
7αϊαγένιν" ΠΩ υοϊιρίαίέιη, Πί, 4μας ϑρθοῖό υογὶ ἀθοὶρίξ --1118 Ὁ 2. 

16. ἡ δὲ βούλησις ὅτι μὲν τοῦ τέλους ἐστὶν εἴρηται ν. 1111 Ὁ 20 58. 
ἔτι δ᾽ ἡ μὲν βούλησις τοῦ τέλους ἐστὶ μᾶλλον, ἡ δὲ προαίρεσις τῶν πρὸς 
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ῳ Ἶ -" Ρ. Ὁ ͵ 3 »" 

τ οδὲ τοῖς μὲν ἀγαϑοῦ εἶναι, τοῖς δὲ τοῦ φαινομένου ἀγαϑοῦ. τι186 τὸ 
, ᾿ » Χ }] ν 5 ᾿ , ;" 

συμβαίνει δὲ τοῖς μὲν τὸ βουλητὸν τάγαϑον λέγουσι μὴ 
« ς 3 - Ὰ 

εἶναι βουλητὸν ὃ βούλεται ὃ μὴ ὀρϑῶς αἱρούμενος (εἰ γὰρ 
" ΄ 3 ψτ ρτῳ Ψ' Ε] .᾽ " ΄ 

ἔσται βουλητόν, καὶ ἀγαϑόν᾽ ἠν δ΄. εἰ οὕτως ἔτυχε. κακόν). 
ὡ 3 3 " ’ 3 " " Α , κ᾿ 

τοῖς δ᾽ αὖ τὸ φαινόμενον ἀγαϑὸν τὸ βουλητὸν λέγουσι μὴ 30 
΄ »" ὦ 3 

εἶναι φύσει βουλητόν, ἀλλ᾽ ἑἕχάστῳ τὸ δοχοῦν᾽ ἄλλο ὃ 
ὃ ἄλλῳ φαίνεται, καὶ εἰ οὕτως ἔτυχε, τἀναντία. εἰ δὲ δὺ 

-" 3 ς -» 3 3 

ταῦτα μὴ ἀρέσκει. ἀρα φατέον ἁπλῶς μὲν καὶ κατ᾽ ἀλή- 
ὃὲ λητὸν εἶ ἡγαϑόν, ἑκάστῳ δὲ τὸ ὕμενον: ιαᾶν βουλητὸν εἶναι τἀγαϑόν, ἑκάστῳ ὁ φαινόμενον; 

-» 3 3 Ξ » ΄ 

τῷ μὲν οὖν σπουδαίῳ τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν εἶναι, τῷ δὲ φαύλῳ 30 

20. τὸ βουλητὸν] δχ ἀπὸ (υὐ νἱά.) Ν᾿; βουλητὸν ΚΡ οὐ τ6}1., 21. ἄλλο 
δ᾽ ἄλλῳ] οχ ἀπὸ (αὖ τνἱᾶ.) ΚΡ; οδἰῦ. νᾶνγ. 

τὸ τέλος. Ουἱᾷ νοῖὸ τοϊίαθα ὀρέξεως σθποτα (ν. δα 1111 Ὁ 11})} ἱτιρυῖ- 
τἶΒ ἡ ἐπιϑυμία, αἀὐᾶπι οὐ ᾿ρβᾶτη τοῦ τέλους αποδδτηπηοᾶο 6886 πορϑυὶ 
πθαυσῦ; πᾶτῃ οϑὺ τῆς ἡδονῆς, μᾶπΠο γὙ6γῸ Ρ] υϊβαπθ 6586 τέλος βουλητόν, 
ν᾽ θυ! Ῥομπῦτῃ, Ἰαμ]ατα δα ἴθτητιβ (ἃ 88---Ὁ 2). Αὐ υπίγθυβατη μᾶπο ἀθ. 
ΒηϊθαΒ. αὐπϑοδέϊοπθηι, δα απϑτη πῸη ἰαπῦαπι ᾿ἰρϑατη ἀ 6] θΘυα ϊοπ8 αἴατιθ 
προαιρέσεως γρυϊποϊρίατη (ϑέμενοι τέλος τι 1119 Ὁ 10) τοΐογξαν, βθᾶ ἴῃ 
αἀδ' ομηπῖηο οὐμβίοοσσση οορυϊο ἰοΐδαθθ ἀθ νἱγθαΐθ ἀοοίτγί πα -ἰὰ πα τιᾶπι 
ἴῃ οαγάϊηθ γοϑυϑθαν, ἴα οὐ ἐᾶτὰ Ὀτουϊΐον Αὐ᾽βέοίθ!θβ ὩΌβοῖνῖῦ, αὖ ἔγαδίγα 
510 ἸΩΟΤΆΣΙ ἴῃ 118 αὐδ ΟΥηΐδβῶ 6886 νἱἀθδηΐαγυ. Υ. αὐὑδ8 δᾶ Γ' 1--8 
ΡΥ Θμα βίτητιϑ, 

28. ἦρα φατέον ἁδλῶς μὲν καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν εἶναι “βουλητὸν τά- 
γαϑόν. Ῥατγἐϊου]ᾶ ἱπέοστοσδύνα (ἄρα), αὖ ρϑύβᾶβθρθ 110 ἢ αυοᾶ ἰπέοι- 
τορι ηὐ5 οδύ, ἰηξουθαῦ δὰ βϑηὐθηύί, ααδθ ταία δῦ. Οαοᾶ γνϑτὸ ἰΐα ρτὸ- 
ῬΟΜΙῸΥ π60 581 σὑϑὴ1 βρθοίθβο ἀυπθι αθοπθηη τηουθθϊε (ἀυτητηοᾶο θηΐην 
βοίδιατιβ αὐἱὰ εἰ τάγαϑόν, ΠαΌΘταιβ πὶ Πΐθ. βαϊβοϊθηύθηη πα] πα! ποὺ- 
τηϑ) οὖ Ἰοφαθπαϊ 86 Π08 Αὐ]βέουθιὶ τιβιθαξττη οχμῖρθθῖ. ΟΥ̓. 1012 ὃ 21 
ἐπιϑυμητὸν τὸ φαινόμενον καλόν, βουλητὸν δὲ πρῶτον τὸ ὃν καλόν 
(αποᾶ ἴῃ Νίο. ἁπλῶς καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν οϑῦ, ἰάθιη ἴθ Μρίδρῃ. πρῶτον 
αἰοϊθαν); 1297 ἃ 21. ῶ8 παρὰ φύσιν καὶ ἰχυνδἢ διαστροφὴν 580. ἐστὶ 
τέλος οὐ τὸ ἀγαϑόν, ἀλλὰ τὸ φαινόμενον ἀγαϑόν .... ὁμοίως δὲ καὶ 
ἡ βούλησις φύσει μὲν τοῦ ἀγαθοῦ ἐστί, παρὰ φύσιν δὲ καὶ [κατὰ] 
διαστροφὴν καὶ τοῦ κακοῦ; 1286 Ὁ 39ὅ τὸ ὀρεκτὸν καὶ βουλητὸν ἢ τὸ 
ἀγαϑὸν ἢ τὸ φαινόμενον ἀγαθόν" διὸ καὶ τὸ ἡδὺ ὀρεκτόν, φαινόμενον 
γὰρ ἀγαϑόν; 1186 Ὁ 1 βούλεται οὐϑεὶς ὃ μὴ οἴεται εἶναι σπουδαῖον; 11Ὁὔ 
Ὁ 34 (δοκεῖ) εἶναι ἁπλῶς μὲν τἀγαϑὸν φιλητόν, ἑκάστῳ δὲ τὸ ἑκάστῳ. 
Θϑηΐααθ Ἰασὰβ ΜΜ,, αὶ 1908 Ὁ 89 ἴπ δαπᾶάθιῃ βοηξθηίίδμη, 864 πονὸ 
γοΘΔὈΌ]Ο τι πα. τιϑὰ Ἰορῖσατ βουλητὸν μὲν τὸ ἁπλῶς ἀγαϑόν, βουλητέον 
δὲ τὸ ἑκάστῳ ἀγαϑόν (ὁΕ. 1209 ἃ 1. 2). 

25. τῷ ᾿μὲν οὖν σπουδαίῳ (80. φατέον βουλητὸν) εἶναι τὸ κατ᾽ 
ἀλήϑειαν 8.0. βουλητόν, αὐοᾶ ἴάθτη τἀγαϑὸν 6586 γ8 28, 24 ἀϊαϊοίτητιβ, 
Ὁ6Π1|ῈῸ ποο ριδϑοθρέαμῃ δὰ οοπῆντηδποβ θουττα δΠΐτη05 αἱ ἀπππὶ ΘΟρπο- 
γουϊηῦ, δα πἰΠ}}] πο ἔθυυὶ Βουηΐπαμη σνοϊππέαϊθβ, σϑυθαηδαῦ πὸ αποᾶ 
ταθηΐθ ἕογέθ ἰαπαῦδτη ἢ πΐβ οταπῖθαβ ρυοροβιίτιβ τθοῖθ οὐβοξατη δἰ τ βἰξ 

Αὐῖβὲ. Ἐτηΐο. 11 
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αἰϑαϑοτὸ τυχόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων -τοῖς μὲν εὖ δια- 1). 
κειμένοις ὑγιεινά ἐότι τὰ κατ᾽ ἀλήϑειαν τοιαῦτα ὄντα, τοῖς 

δ᾽ ἐπινόσοις ἕτερα. ὁμοίως δὲ καὶ πικρα καὶ γλυκέα καὶ 
ϑερμὰ καὶ βαρέα καὶ τῶν ἄλλων ἕχαστα. ὁ σπουδαῖος γὰρ 

80: ἕκαστα χρίψει ὀρϑῶρ, χαὶ ἐν ἑκάστοις, τάληϑὲς αὐτῷ φαίνε- 
᾿ Ἄς οὐ κο δὲ μάν ὩΕῚ 2 τ ΑΝ Ἶ υδρ δ ως λιωος ΠΟΚΟΝ, ς τ Ἕ ᾿ 

ται" καϑ' ἑκάστην γὰρ ἕξιν ἴδιά ἐστι καλὰ καὶ ἡδέα. καὶ 
᾿διαφέρει πλεῖστον ἴσως ὁ σπουδαῖος τῷ τἀληϑὲς ἐν ἑκάστοις 

29. ροβὺ ἕκαστα ΒΕΚΙΚ. οοΙοη. 29. 80. Κ' τὸν σπουδαῖον γὰρ ἕκαστα 
κρίνειν. 82. ΚΡ τὸ σπουδαῖον οὐ 88. ὦν] Κ' ὄν; ὦν 6χΧ ὑπὸ (υὖ 
γἱὰ.) ΟΡ, τοῖς πολλοῖς] ΚΡ ἐν τοῖς πολλοῖς. 

βίηθ αἱ] νἱ οὖ δαοίουϊαΐθ. 86. Θηΐπὶ ΘΘητι8 ΠΟΙ ΪΠ.ΠῚ, ἴῃ απὸ 50θὲ 
αἴατιθ ναϊθαῦ; βἰη βἰῃῦ ρϑυτλϊῦ!, ααἱ 1ᾶθπι ν6] ἀθϑριοϊαηῦ γν6] ἱρπογθηΐ, 
ὨΟῚ ΠΤ] ΡῚ5 1ἃ τσ 6886, απϑ απο ΘΟΥ̓ΡΟΥΙ5 ΔΟρΎΟὔΒ γϑοῦμϑ ΤΟΥ 
ΒΘΩΒΙΒ αἀΘβιῦύ. ΟὈὐπβθαίδπθω μθθοὸ; δῦ αὐδθυϊθαν, πατὰ ΠδΘΟ δ᾽ Β.ΠΊΗΊ8, 
τοὶ 46 αὐὰὶ πῦπο ἀραῦαγ, ᾿π|ὸ ΘΏΠΟΙ ἴ086 Αὐϊδύούθ!θϑ, ᾿ἰβϑύῳ ααππὶ 50. 106- 
γϑὺ, δα αὐἱὰ οὐ τηδ)ὰβ 5101 ἀθιηομπβίγαημο ΦΌΒΟΙ ΥΒΒ6. νἱβὶβ βιῦ: ν. δᾶ 
γ8 38. 

29, βαρέα, 5ὶ ρῥΙδορέ, ᾿πύθυρυθίαυϊ ροβϑὶβ δύσπεπτα; ἰΐῶ Θπΐμ ὁ0η- 
βὐαῦ ρῬϑδβδίη ἤῶπο σνόοθὰ οὖ οοῃὐχαχίδιη (γ. 1141 Ὁ 18-20 τὰ κοῦφα 
εὔπεπτα κρέα ... τὰ ὀρνίϑεια κοῦφα) ἸϑΘρ]. ὈΙχοΥῖβ Θηΐπι αἀυδηηα αδ Τὴ 
1ηὐογάθπτη ϑορυοῦ τ ἸΘῪ ἐϑπατῦδη ΟὙΔΥΙ ΟΠΘΤΘ ῥγθιηδηθαι, ἰδπιθη ῬΟΠ- 
ἀὰ5 ρυᾶνθ οὖ ἃὉ ὑποαθοαὰθ ΘΕ π6ὸ δὶ ἀθ ροπᾶθυϑ διηθὶρσαηῦ, Πἰἔθτα 
δα βϑητσι Ποιλΐηθτὴ τοίθυυὶ βοὰ δα ὑγαθπδιη. ἸΙὰ αὐποᾶ ἴῃ 118 νοοϊθυβ 
ααἰθὰθ ἐφπύατημιοᾶο ἀἀθβου ίτηβ Οποτηο 0 Βθηδϑι8 ποβίγτὶ αὐὐβοιθηΐτ 
(πικρά, γλυκέα ν8 28) ῬτοΥδὰβ δον Βαθθῦ, αἰααθ δὐΐαι ἴῃ ἀἸΒΟΥ ΤΠ] 
ϑερμῶν (ν8 239) ἃ ἔἸρτα!5. δταυϑηύαμη ΒΘ ΟΌ8. 

81. καϑ' ἑκάστην γὰρ ἕξιν ἴδιά ἐστι καλὰ καὶ ἡδέα. ΜοΙρΟΥΆΒΡΙ115 
μῖο Ἰοοὰβ ϑϑὺ 1ᾶθο, αὐἷῷ 1π46 οἱποοῦ πθ τοῦ καλοῦ αὐἱᾶθηι ΠΟΙΏΘΗ ΘΧΘ- 

᾿ χηΐθθ8. Αὐϊβύοίθ θη ἡ οτηϊπὰβ ναυΐδθ ΠῸΠΊΘ ΗΔ Υτ ἢ ΤΘΥΆΤΩ 1Π10118 δ 0605 
οϑϑϑὺ, πϑαὰθ δῷ βῳπού αθθ 11πἅ τπυσηΐνίββθ αὖ πο]]οὺ καλὸν γΟΟΔΥΘ ΗΪΒΙ 
αὐοᾶ οϑβθὺ καλόν. Αρποβοῖῦ θηΐτῃ ἴῃ 1110 ϑαμᾶθιῃ τοῦ πρός τι τπιδῦθγδιη, 

᾿ααδθ ἴῃ ρόποιο τῶν ἀγαϑῶν αἴαπθ τῶν ἡδέων οἰβοῖδ, αὖ πομμα]] βἰαὺ 
᾿οὐχ ἡδέα ἀλλὰ τούτοις καὶ οὕτω διακειμένοις (ἡδέα) 1116 ὦ 21; 1118 
Ὁ 20--2ῦ, γ6] αὖ τὰ ἁπλῶς ἀγαϑὰ 5ἷπὺ τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεὶ ἀγαϑά 1129 Ὁ 8. 
Ὁ πᾶ. τϑούϊαβ ἔουβίδαη ᾿πῦθ Πρὸβ αὐἱᾷὰ γοοθ 11ὼ ἀϊοαΐαγ, ,,ιτούτων (ἰ. 6. 
τῶν ἡδέων καὶ τῶν καλῶν) γὰρ χάριν πάντες πάντα πράττουσιν “ 
1110 Ὁ 11. 

82. ... ὃ σπουδαῖος τῷ τἀληϑὲς ἐν ἑκάστοις ὁρᾶν. Ῥοβὺ νϑ5 2ῦ (τῷ 
σπουδαίῳ βουλητὸν τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν) οὐ γ5 80 (έν ἑκάστοις τἀληϑὲς 
αὐτῷ φαίνεται) ἰουα, μᾶθὸ δἀάϊξαν γὸχ νουϊξαύθιη ἴπ υἱσδαΐθ ἴπ 6886 
αὐβυτηδηβ, ἴα δηθη αὖ Ἰδηη]απι ργορὶαβ δα θϑτὴ βϑηὐθηύϑιη δοοθαδίαν, 
αὐ ΠῸΠ τη0ὁ0 γϑυτ αποδάδιη οὑπὶ νἱγύαϊθ οοη)ιποίμηη 6586 ἀϊοιθαν, 
βοᾷ οὐϊθιη δ]αιια ὙΘΥ1 οορηϊο : 1ἃ αποᾶ ἀἰβθυγθ ἀρραγτού. Ηδαᾷ ἰρίζαν 
Ῥνγηθῥθυτηϊ πάθη, πὸρ Ρ]ὰ5. Αὐἱβίοξθιθηη οαϊχίββα αὐδὰ ὁρᾶν τὸν 
σπουδαῖον τἀληϑές. Θαοοῦμη Ῥθπθ οοηνθηῖῦ, αποα Ὁ1188 Πδο ἴπ γ6 

᾿ ὄμμα τι τῆς ψυχῆς (1144 ἃ, 80) ν6] ὄψιν (1114 Ὁ 7; 1144 Ὁ 11 5.) π0ῃ 
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» 3. “ὦ " " » Ο 1 α ὁρᾶν, ὥσπερ κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν ὦν. τοῖς πολλοῖς 1118 5 88 
3 ᾿ 3 

δὲ ἡ ἀπάτη διὰ τὴν ἡδονὴν ἔοικε γίνεσθαι οὐ γὰρ οὖσα 
2 Ν ᾿ ο -» 3 ὼ ον ς 3 ΄, . Ἀ 

ἀγαϑὸν φαίνεται. αἱροῦνται οὖν τὸ ἡδὺ ὡς ἀγαϑόν, τὴν δὲ τιιδν 

λύπην ὡς κακὸν φεύγουσιν. : 
ἔντος δὴ βουλητοῦ μὲν τοῦ τέλους, βουλευτῶν δὲ καὶ .““ “ἃ 

ταθηὐῖβ οορσηϊθίομθμι, 56 αἀὐδ81 6708 αἴσϑησιν ἀδδιάθγαῦ ἐᾳπαῦδιη ΠΘΟΘΒ- 
βογίατα οὖ γἱστίαβ υϑυα 80. Νραὺθ 14 ἀϊδβοθαϊδ, αποὰ υἱγύαβ ἴρϑὼ ατοϊξεν 
τὸν σκοπὸν (γο] τὸ τέλος) ὀρϑὸν ποιεῖν 1144 ἃ 8; Βοορᾷμῃ ΘηΪπὶ ΟΘΌ]18 
ἀἰβοθύποσο (σκοπεῖν), αὖ τοαπα οχ 1110 τϑοΐθ ἰπβϑο αμην, 5880] ϑϑῦ. 
Ηδθο γϑῖὸ ϑυϊηστηῶ οϑὺ ἀθ σθθτιβ δὐῃϊοῖβ βθηθίθηαὶ ἐβοαϊέαβ, πὰρ σϑασῶ 
οχππΐδ, αρία βαπῦ; ἀ8. αὰὰ ΡΙθπθ ἀϊβραΐατθ μοο αὐϊᾶθηι Ἰ060 πΘΟΘΒΒΥ ΠῚ 
Ῥγοΐθοῖο ποῦ θιαῦ; αὐδιηαπδμι ΟἸΠΪΠΟ απδηηπϑηι 1111π|8 πϑθαγθτη 6886 
γ6] ἴῃ αὐϑηδηι ϑηΐ1 ΠαμηδΗΙ ραγίθ ῬΌΠΘΙΘ ΠΠ]|ῶτὴ γο]αθυϊῦ, ῬΒΙ]ΟΒΟΡ ΒΒ 
Υἱχ ἀπμιθγανῦ, ππιβατιθπη ΘΧΡΙΙΟυΙ. 

88. ὥσπερ κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν (1. 6. ἑκάστων) ὦν. ΟΥἮΧ, 1110 
αι, 1ὅ---19 (εἰ δὲ τοῦτο καλῶς λέγεται... καὶ ἔστιν ἕκάστου μέτρον ἡ 
ἀρετὴ καὶ ὁ ἀγαϑοὸς ἡ τοιοῦτος κ. τ. 1.) δᾶ α. 1. ν. Εδῦ Θπΐπι Π860 
βϑηξθπύϊω ὑγϊία, Αὐιϑύουθ! τηδχίσηθααθ ρυοθθΐω; πθασθ ἴῃ ᾿ρϑῷ αὐ!ἀατθϑηη 

᾿ ἰηθϑὺ, ἴπὰ αἀὰὸ Πδουθᾶβ; αποα Θηΐμ ἴῃ γθθτβ Ππιτηδ 5 ὈΟπατα δίαπθ γθοὔῃχῃ. 
᾿ Θδῦ, ΠΟ τηΐηὰβ (αὖ γουθὰ πιο 6 ἰῦγτοὸ Καὶ ἰαπάαίω Ὀθη6 ἱπᾶϊοθηῦ) ἴῃ 
γἶγο ὈοΠΟ, ἀστησηοᾶο Ὀομτβ οϑῦ, ρϑυβριοιθασ αἀπᾶτὰ οορηϊῷ νἰγύα 5 πᾶ- 
ἰατᾶ. Αὐ νἱᾶθ, αὐἰᾶὰ παποὸ ἴῃ πδο αϊδβρυθαθοπθ ἀραῦτσ. Θυδοτῖ ἀθ νἱν- 
ἐπί οὐμιοῶ βοίμητιβ; υἱγῦπϑ τηϑοὶβ θὐΐαπι ἀαδηι δα τὰ ἑκούσια (οῶρ. 4 11.) 
τοϊαύω οδὺ δὰ τὰ προαιρετά; ατδ8 αποιηοᾶο ἱπδύγαθηᾶῶ βἰηῦ δᾶ ἤπθιι 
ὉΠ]ααθιη Ῥτοροβιίαση, Ῥυοχίπηθ δπαϊγιτῆαβ: τοϑίῦ αὖ αἸβοδιητιβ αὈΪ 8: 
510 ᾿δύθ ἤπὶβ νἱγύαι! βοι]]οοῦ ργοροβιθιβ (τὸ βουλητόν οἂρ. 6). Πδϑρου- 
ἀθέαγ: ϑατῃ απὶ θυ! οαριαῦ, νίγασα. Ὀοπθμὶ δἀθαῦ: 101 οθεΐαῃῃ -τηθη- 
Βατθτη τορουϊθὺύ. Τί τὸ τῆς ἀρετῆς τέλος; Ὃ ἔχει ὁ τὴν ἀρετὴν ἔχων.᾿ 
Τίαατιθ ἱ ἰδω γὸχ 1ΠΠ|ὼ ὅτε ὁ σπουδαῖος μέτρον δαἀμίθοαῦαν, οἴγοῦ]ο δ]ΐα πο 
Ῥουδοῖο δᾶ ἰάθιηι τϑουσυιῦ απϑοϑύϊο. Τά αποᾶ ὕππι ἢ. 1. ὕπτη ἴῃ πΟηΠ111185 
1118. Ἰ0015, ὉΌῚ τὔθυι ἀθ οαριθθ πᾶγττα τουτπὶ αὐδθγδύαν, ζαοῦαμη Θ8556. 60 
ταϊηβ πΘρΘὈϊ αν, αἀοὁ ααἷθ ἀΠροπία5 αἰδραύαύϊομι Αὐ᾽βῥοξθ!οαθ Ορθυῶπι 
ἀϑαου. ᾿ 

84. οὐ γὰρ οὖσα (ἡ ἡδονὴ) ἀγαϑὸν φαίνεται. Μομΐποτὶβ 46 νἱ] 
του] ϊξπαῖπθ (τοῖς πολλοῖς γ8 838) βϑυϊηομθμ 888: οἷ αὐαδὸ ὑδηαπδηη 
ἀο]τοῖαθ Ρ]αοθηῦ, πο τηθ]ϊογα δυιπὺ αὐϑηι ἰρδὶ βαθὺ; πᾶτὴ ποιεῖ τὴν ἧδο- 
νὴν ἑκάστοις τὸ κατὰ τὴν φύσιν οἰκεῖον (1842 ἃ, 28). Οὐδτασθδτη Θηΐπι 

Σ καὶ τὰ καλὰ (Δἀἀϊᾷουῖ5 τὰ ἀγαϑὰ) ἴδιά ἐστι καϑ'᾽ ἑκάστην ἕξιν (γ8 81), 
ἰαηλθη Βθὰ γοϊαρίαβ 56ὰ Ρ] αυϊτηουττη Ποτηΐϊπαπι παὔατο θῶ θϑὺ, αὖ ΘΥΤΟΥ 
αΐαπθ Ῥυαυῖῦαβ ὈυΌβοἶβοὶ βοϊθαῦ ἃ ρουνουβᾷ ἀοϊθοίατηθηίζουυα οαρΙϊπθ:; 
οἵ. (ἃ ϑπΐπη πῦπο βα βοϊθῦ) αποᾶ 1104 Ὁ 84--1106 ἃ 8 ἸδΘρίπιηθβ. 

(δρ. 7. Ῥοβύαπδιῃ ἀδιποπβγαθατη οϑὺ, υἱγυπέθιι γϑίθυυὶ δᾶ τὰ ἕκού- 
σια, ΠΟῚ Βρθοίαγθ δὰ τὰ ἀκούσια (οᾶρ. 1---83), ἀρίπαθ ϑαπάθιη, ἴθ 118 
Ῥο ἰββίτηθμη υϑυβαυὶ, ἀθ ααἱθὰβ δα ἥποὰ ἃ ποθὶϑιηθὺ ᾿ρ818 ργοροβίθαμῃ 
(οαρ. 6) πεθϊ ᾷ ἀρ] θογδίϊομθ ᾿ρ81 βέαξαθυῖτηαβ (οαρ. 4. δ): τὶ 60 νϑὺ- 
ἀὐδαν αἰδριυιϊ αῦο αὖ απδογαῦαγ: ἴρϑω στὸ υἱσύπβ οὺ αὐδθ 111 οοπύνανία,. 
βαπὺ υἱδία δἰπέμθ ἑκούσια 56 ἰπηξθν τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν πυιηθυαη αι Τύρα θηΐμι 

11:Ὲ 



1604 ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ἘΤΉΙΟ. 

ππϑν ἀπροαιρετῶν τῶν πρὸς τὸ τέλος, αἵ περὶ ταῦτα πράξεις 1 τ 

Ὁ κατὰ προαίρεσιν ἂν εἶεν καὶ ἐχούσιοι. αἱ δὲ τῶν ἀρετῶν 

ὅ. ἂν εἶεν] ΚΥΝΡ εἶεν ἂν. 

Ἰρβὶ βουϊρίουι βἰπριϊα Πᾶθο οδριθα, 8686 ϑχοίρϑυθ υἱϑῶ 6886, 6. ῬΥΠΠΗΪΒ 
. ΘᾺ. 7 βοηΐθηθβ (1118 Ὁ 8---ἴ)' βαύ5 τη ]]Πρτθαν, Αρρανοῦ ἀπῦθμι, απ86- 
᾿Βὕοηθ ἰϑύ ρυοροβιυύ ἤθη ἔθη ΠΟΥ δ ΠῚ ὙΘ1η. ὑγαοίατ!, 5Βθα ἰὔϑυτιμι θϑηᾶθῃη. 
Νϑιὴ 581 ἔοτίθ μδὸ ἀϊβραίϊαύοπθ οδούτμιν ἔπουϊύ, νἱνθαθθην ΠῸΠ 6888 ῬΘΠΘΒ 

ἴ0808 ΒΟΤΏΪΠΘΒ, πϑοθββασίο βθαπθίαν, οὐΐϊαμι 1Πῶτὰ ΠΟΥ αὐ ΒΡΘοΐθη, 
ααδ φηὐθῶ ἴῃ ΟΥ̓ μα15. γα δίατπθ ἴῃ ἀρ! θναπὰο οαρίαθαίαν, ἸηΔΏΘΙη 
6886 βρθοΐίθιῆ. ἴᾷ αποᾶ τὴδχίτηθ οδᾶθὺ ἴῃ τὴν βούλησιν, απὸ τηϑρῚΒ 1118, 
81. αὐἰάθτη 8 ΤῸ2ιὶ παύασγατη βρθϑούθεἪι, ϑυτητηθιη απδβὶ οὖ νεϊπιοί μετα 
Ἰοσῦπι ὑθπού. Νϑαὰπθ ἴρβαμα Αὐϊδύούθι θα, ααϑτανβ 81118. ποτ 1 θῈ5 αὖθῃ- 
ἴθι, ἢοο ἔπρΊ586, αὐδιπηὼ οἂρ. 7 ρᾶιύθ (1114 ἃ 81 544.) ουϊποθῦύτι. 

(υνύην 7αηι οογιβίοέ δα χιίαθ 961 υἱγέμέσην, αὐανίνν" ρθ))658 ἔρ808 Ἰιοηυΐγι68 
6886, ὐὐΐ70 δοῳφιοίμν οἐζαην δογιην. σα ψιαΐθ ρον ροίγοηίμν δοβάοην αὐνοίογ 68 
6886; Ἤ60 Ἠγίγυιιβ ὕρϑωα υἱγίνδ ἱρδαγθ ργαυϊίαβ ρθη)68 Ἠοϑηνθὲ ἦρ808. 6886 
ἀϊοοηάα ογὶξ, χιιογΐαθιν θοηο8 υοῖ ἡναΐοβ 6886 ηἷϊ αἰζια ὁδὲ γἷδὲ ϑόηδ ἠγαΐθυθ ἡ 
ον (---1118 Ὁ 14. Ηἴἶδ οι οὐϊοχιυὶ οἱ ἐαρίνην Ἰϊοορὶξ χοῦ ρυΐιιβ 
οβίοηογῖξ, αοὐτογοβ Ἰυθρναηιαβ αὖ αἰζὶδ ργέηοίρὶϊβ ργοβοίβοὶ χαην χιαθ ἴη 
ἦρ80 αὐΐηιο βἰηὲ (---Ὃ 21).. ΑΓ γϑοογαογ 18 εὐγυϊοθλϑαην Ἰοσιθθὶ οὐ αηι; ἥμαδ 
ἄπ φοέαγε ρενυϊινηέενο αὐτὸ Ἰανιδ Ῥγοβοηιγΐι" δὲ η6 608 ιυϊάοηι αὐϑοί- 
φιγέ χιυὶ ἐφηογαρίζαηι θα βαηΐξ, τὐρμιηιοηεχηθ τον ἐαγ μην, γογιίγν, φοδία- 
γην 8661 οἰΐαηι Ἰιαϊύνβ ἠνογἐϊδ γαὐοηθην γοάάογε 7ιεϑορὶ βοϊϊοοί οοηβθηο5, 
ἡδέα ἐγ, υὐγυΐιι8. Πιοηυῖγυῖβ ρῥοϊζεδίαϊθ 6586 (---1114 ἃ 8. Παρο ϑοῦὸ ϑ8θηξογίϊα 
ἡηαηῖβ 6886ῖ, 81 δα δαοιδαίίο αὐἀηυϊἐογία 6586 ὲ χια αἰοινεῖ, 86. ἨοΉ, ρούινἶ886 
αἰξέον ἀφογὸ χιιοηίαηιν ἐρδὲ δύ ιιαῖθ8 δῖηί. Νοηιθ οϑὲ ανϑίνην χιυΐγν 8:10 
αφογ πιοᾶο Ἰναιια ποϊοηέοα ΟΠ θοεγ γι, «οὐ ἔγη ἐβίνιη. αγυϊηυὶ δἐαίνην ρον θηο- 
γήηΐ. ]ὰ χιιοᾶ αἴδὲδ σονϑὴδ οοαθην γϑουγγῖξ ὐθθ ργοζοοία ϑιυθηλδ: ῬΦΉ65 
ἦρ805 6886, (ἱ δἰηΐ δορὶ αὐὲ ἠναϊῖ; πον ἐΐα χιυΐάθην, “ὐ χινοϊέδοί ἐθηυρογ 8 
ηιογηθηΐο Ἰξοοαὶ δ» αἴΐογο Πιαθέξιν ἐγ) αἰξογηνην ἐγαγδῖγο, 86 ἐξα οὐ αὖ ἐγυξο 
μγυσογϑα γ68. ἦγ, ρβογιην αὐϑύέγιο ροϑδίξα 81 (---1114 ἃ. 21). Αγηοῆ οἰϊαηι 
ΟΟΥ̓ΡΟΥ8 χιυΐάαηι ᾿ναϑίξῶβ αἰχιιο ἩιοΥ δὲ, ωιιο8 χιυϊάθηι. διῶ οὐρα ἦγ 86 
ἐγαωογίηξ, οο οἄάθηιν Κμαϊοαμαὲ ἴεθ6 αὖ οηυγυδιι8 ποϊαγίνν", ΟοΘΉ 87 ἨΘη106 
αὦ γργίηιαηυ ηναϊογιηι. ογσίγοηη, γοβρίοϊογίο9 --ἸΤἸ04 ἃ 81. ϑὲη). βμογίη! Ὁ 
γι ἀΐοσαρέ: αὐ ἦν ἡὐηοχιοχα χα αραὲ ἐπα αρία 6886 χιυϊάηαηι οἱάθην 
υἱάοαίν ογηθην 6886, ἰβϑέαην Ὁ6 70 ορίγϊογμθην ἡοην ὡα6886 Οὐ ινανν 6 ἀἰδογ οέο 
αγϑήγὶ, 86 ργαοβηίέαηιν χιαβὲ 070 ἐμάοίθ χιίὰ δὲ ἴρ86, γεβροηαοηαιην. 
ἡΐα χιυήογι, τὐρἴυογβϑαην γον αὐ παύμγας χεοάάαηι «(ἰογλθηυ γ606771ὲ Ἠ66.90586 
χιοηιηιαηιν γϑοΐθ δογύθην χαθ ἡλαῖο ὀφογῖξ ἀοοιιϑαν, 86, οὅάθηιν βορ θη ἩΟῊ 
γιΐγιι5. υἱγίένίοηι οἱ Ὅθη6 ξαοία ποσανγὶ ἑκούσια 6886 (--1114 Ὁ 160). Τέαηιιο, 
μὲ Ἰυὶδ ἀ6 γοϑιι8 ἔην αϊυογϑαβ ραγίοβ αϊδβριυΐίανο Ἰϊοδαξ, οο 8αηι6 οοηδίαΐ 
χιαρι θεὲ γαῤἑοηιοην ἐμιργοθαράαμη 6886 χα ἨΟΉ, ἀθημ6 ἀ6 ργαυϊίαίθ αὐ εἴθ 
οὐγύμίο σοηβοαζι)", οἐ ἀοηθο βοηϊίανιέ, οὐγ νυ ἐβ ἰαννάθην ἡ βίγαην 6586 Ἡοϑηι6 
ἔρδο8 ζαφοῦα αὦ τὰ, εὐ ϑοηα παφοαηλνβ αἴθ γοοίε ἐδ 36 γϑγμην αρθη- 
ἀἰαγιι, δἐα ιναγνιβ, ἐέξοηι σοηιοοα θη, 6886 ϑροηίο 8 Ἰιοηυΐηθ8. ἡναΐοβ 6886 
“-1114 "Ὁ 3. 
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τα ἐνέργειαι περὶ ταῦτα. ἐφ᾽ ἡμῖν δὴ καὶ ἡ ἀρετή. ὁμοίως τι18ν 
δὲ χαὶ ἡ κακία. αὐ ας οἷρ᾽ γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ πράττειν, καὶ 

τὸ μὴ πράττειν, καὶ ἐν οἷς τὸ μή, καὶ τὸ ναί ὥστ᾽ εἰ τὸ 
πράττειν καλὸν ὃν ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστί, καὶ τὸ μὴ πράττειν ἐφ᾽ ἡμῖν 
ἔσται αἰσχρὸν ὄν, καὶ εἰ τὸ μὴ πράττειν καλὸν ὃν ἐφ᾽ ἡμῖν, 10 
καὶ τὸ πράττειν αἰσχρὸν ὃν ἐφ᾽ ἡμῖν. εἰ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τὰ 
καλὰ πράττειν καὶ τὰ αἰσχρά, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ πράτ- 

τειν, τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ ἀγαϑοῖς καὶ κακοῖς εἶναι. ἐφ᾽ ἡμῖν ἄρα 
τὸ ἐπιεικέσι καὶ φαύλοις εἶναι. τὸ δὲ λέγειν ὡς οὐδεὶς ἑκὼν ᾿ φρ 

6. ἐφ᾽ ἡμῖν δὴ] ΒΕΚΚ. ο. 11. ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ. 10. 11. αἰσχρὸν --- ἐφ᾽ , 
ἡμῖν] οἴη. ΚΡ. 

6. ἐφ᾽ ἡμῖν δὴ καὶ ἡ ἀρετή, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ κακία. [πϑϑαπθηίὶ 
αὐσατηθηθοξίοπθ ἐν οἷς γὰρ ν5 ἴ -- φαύλοις εἶναι γ8 14 ἄπο νἱᾶθβ5 
οβύθηαϊ : δἰθθυαμη, ΡΙδπθ θοάθτη τηοᾶο 46 γϑθαβ πιϑ]6 δούϊβ ἴα αθ 46 Ῥθη6 
ὡούϊα ΘΘηβοπάσπι 6586 (--- Ὑ85 11), αὐὰ ἴῃ βοηΐθηὐα οππηΐθτη τηδχὶπιθ 
ἐούπιπι ποο οἀραὺ ἀβαὰθ δᾶ ἤπθιηι (ὁμοίως γάρ 1114 Ὁ 26) ρογϑιβυι; 
αἰδογση, ἀθ παρῖθα αὐϑοβίϊοημθμη πὰ Ἰᾶπὶ ἀμθΙδὰ 6886, βισαθϊαο (6 
ποξατῶ δούϊοπατῃ οοπβέθῦ, ἰᾷ αποᾷ ρῥϑαοῖβ. νϑυὶβ (τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ ἀγα- 
Δϑοῖς καὶ κακοὶς εἶναι γ8 18) ΔΌβοΙνθατ. Εὐρὸ ἀπουττη Τ ΘΠ ὈΓΟΥΤΙΠῚ, 
ααδ8 Ὁ 6 φγϑϑυηιἐ ππύαν, Ῥοβίθυϊουι ππᾶπὸ αὐϊάθτη Ὁ]π8 ορϑῦαθ ἀδύαγ; 
αἼ0 ΥὙΘΙῸ Υ8 11 Ῥυϊα8 ἐαϊοιθαγ, Ἰἰάθπι γ8 ὅ δπι δηξθοθδϑιὺ (αἴ δὲ τῶν 
ἀρετῶν ἐνέργειαι 1. 6. αἴ πράξεις περὶ ταῦτα ἱ. 6. περὶ ταῦτα ἃ ἕκούσιά 
ἐστιν). Φυδθ 81 τύ, πϑυττη βοηὐθπἐϊαιθσα το οϑῦ, οομπόθαθβ Ὁ 6 
τΏ1606 ἐφ᾽ ἡμῖν δὴ (ρτο. δὲ) τθοῦθ ΒΔΌΘΥΘ. 

1. ἐν οἷς γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ πράττειν καὶ τὸ μὴ πράττειν οὐ απὰθ 
«ἀάπηθαν ἴῃ θαπμάθηη βϑηὐθηθίαιη αἰδραύαηθαῦ ααὰ θ6π6 1110 Ὁ 18--1 
ΘΘαΒΘ αι γελοῖον... τῶν μὲν καλῶν ἑἕαυτόν, τῶν δὲ αἰσχρῶν τὰ ἡδέα 
(αἰτιᾶσϑαι). ΐ - 

18. τοῦτο (δο. τὸ πράττειν τὰ καλὰ καὶ τὰ. αἰσχρὰ) δ᾽ ἦν τὸ ἀγα- 
ϑοῖς καὶ κακοῖς εἶναι: ν. 1112 ἃ 1 τῷ γὰρ προαιφεῖσϑαι τἀγαϑὰ ἢ τὰ 
κακὰ ποιοί τινές ἐσμεν. 1 αυΐϊᾷουα Βᾶθο περὶ τῶν ἕξεων απδθδίϊο 
γροῦθ δΌΒΟΙ γὶ πο ροὐοϑὺ,. απιομΐαγη ἃ] δα αὐ τίατη Βατηδπτιπι οϑὺ Πᾶ- 
Ὀϊυ5 ταὐύϊο, δ11ῶ βιπρΌ τ απι δούϊοηθτη. 5.64 580 7016 πππο ρ8Ὲ110 6616- 
γὴπ8 αἰπὺ ΑὐἸδύοίθ]θϑ θαοα τιοὸχ ἴρβο ποὺ οδρὶθθ ἀπαϊαπθ ῬΘυΡοπδατιιβ 
οϑὺ. Υ͂. δὰ 1114 ἃ 8. 

14, οὐδεὶς ἑκὼν πονηρός οὐδ᾽ ἄκων μάκαρ. Τὰ Βοο ὑτϊπαοίτο, ααθπὶ 
Βουρκ (Ροδῦ. ᾿γυ. ρ. 1016) ἐογέαββθ βοομΐβ θΘ586 βϑηθῦ, πι110 αὐἱᾶάθπηι 
πθρούϊο ἱποοπβέδηἰίατη ἃ] πιᾶτ βοηὐθηὐαθ, τὸν μάκαρα τῷ πονηρῷ ορ- 
Ῥοπρϑηΐίβ, ἀούορτυ Αὐιϑύούθοβ (γβ 1ὅ 54.). Οποα γϑῦοὸ ππυτῃ ΠΠΠῸ δα 
γΘ πὶ ἔαοῖ, ἴπ ΙδΘγΟ ταθηι το τθοὺθ ρτοροπθραίαν, τὴν πονηρίαν ἀκούσιον: 
εἶναι. Οὕτα Βδο Θῃηΐμπι ΟΡ᾿ὨΐοπμΘ Ῥοὐϊββίτηαμι ΘΙ Οἴαμθ Π0ῸῸ οαραὺ γ68. 

-οβύ, πθᾷὰθ ουαῦ 116 ροδίδϑ ουαβάδτη, βϑᾶ ἀπατῃ τηαχίτηθ γυϊραύω αγαθοὶβ 
ΒουμΙΉἾθτι5 ὕατη ἃ ϑοοταΐθ δἴαπι ῬΙαύομθ ἴῃ ἴουιηαπι ἀοούγπαθ τραϑοὐα: 
Ῥαΐαπᾶν5 ἰριύαν οδὺ ροὐββίτηπιπι βρθοίατο δᾷ ποβ. 6 ϑοογταίβ ϑηΐπι 
ἀαθίθπι αὐϊάθη δὲ γοτὼ ΜΜ. ἐγδαϊἀουϊπῦ ααὰπι βου ραπὺ 1187 ἃ 7’ 
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᾿ κὸν , ἈΠῸ τος κ᾿ πο λα 
εϑνιπονηρὸς οὐδ ἄκων μάκαρ. ἔοικε τὸ μὲν ψευδεῖ τὸ δ᾽ ἀλη- Τ 

᾽ 
ὶ 
ι 

ἰϑεῖ" μακάριος μὲν γὰρ οὐδεὶς ἄκων, ἡ δὲ μοχϑηρία ἕχού- 
σιον. ἢ τοῖς γε νῦν εἰρημένοις ἀμφισβητητέον, καὶ τὸν 
ἄνθρωπον οἱ φατέον ἀρχὴν εἶναι οὐδὲ γεννητὴν τῶν πράξεων 

ὥσπερ καὶ τέκνων. εἰ δὲ ταῦτα ̓ φαίνεται καὶ μὴ ἘχοθῸ 
20 εἰς ἄλλας ἀρχὰς ἀναγαγεῖν παρὰ τὰς ἐν ἡμῖν, ὧν καὶ. 

αἱ ἀρχαὶ ἐν ἡμῖν, καὶ αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκούσια. τούτοις 

1ὅ.. μάκαρ] 11. (αὐ νἱᾶ.) οπηπθδ μακάριος. 11. τοῖς γε] Κ᾿ τοῖς τε. 
20. ἐν πιΡῚ. ΚΡΟον, Β6ΚΚ. ο. οϑὐὐ. ἐφ᾽ ἡμῖν. 

Σωκράτης ἔφη, οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν γενέσθαι τὸ σπουδαίους εἶναι ἢ φαύλους. 
(Υἱχ θῃΐτη οὐαὶ θυῖβ ΠΠῸτὰ 1, Ἰοσαῦθαπι 6886); 5604. 586018 οογύατη, γϑιδ 
6580 απ 10. 8 46 θοᾶθπι δα ἀυπίαν εἰ γάρ, τις, φησίν, ἐρωτήσειεν ὃ ὄντινα- 
οὖν πότερον ἂν βούλοιτο δέώκαιος εἶναι ἢ ἄδικος, οὐθεὶς ἂν ἕλοιτο 

τὴν ἀδικίαν; γ6] 1200 Ὁ 2ὅ Σωκράτης ὃ πρεσβύτης οἷς ΜΝ ἔφη 
ἀκρασίαν εἶναι λέγων ὅτι οὐϑεὶς εἰδὼς τὰ κακὰ ὅτι κακά εἰσιν ἕλοιτ᾽ 
ἄν. Δρυὰ ῬΡ]αΐοποιι δαύθτη Τ ΘΙ ΠΟΥἶβ ἸΘΡῚ οὐδεὶς βούλεται τὰ κακά 
(Δἴθμο 78 8) γϑὶ οὐδεὶς ἑκὼν ἐξαμαρτάνει (Ρτοίαρ. 840 ὁ), 5ἰτηῖ]α, γοΙαῦ 
ὅουρ. ὅ10 ἃ. ΑΌ Πῖ5 βϑηὐθῃ β ποη τατ]δαση απίᾷθηαι ἀϊβοθᾶθγο υἱάθῃ- 
'ῬῸΥ νΟΟΘ5 υδθάδῃι Αὐιβίοὐθ!ϑ γοϊαὺ 488 1110 Ὁ 28 οτεὺ ἀγνοεῖ πᾶς ὃ 
᾿μοχϑηρὸς ἃ δεῖ πράττειν καὶ ὧν ἀφεκτέον οὐ 1186 ὈΤ (ι. γ.) βούλεται 
᾿οὐϑεὶς ὃ μὴ οἴεται εἶναι σπουδαῖον; 5868 ἰᾷ 6].5 ρτορτίαπι δῦ, αὐοᾶ 
πυβασδηι δι Ἰοησθ ΔΌΘυτανῦ πθαῖθ ἃῸ δηϊηΐϊ ὨυϊηΔη] ϑανατὰ τοοῖθ 
οορποβοθηδ, τὺ νϑ]]οῦ οἸηηθιη υἱνϑαΐθιη βοϊθη μι δ] ατιᾶπι 6886 (πὸ 
Θηΐτῃ τϑᾶϊραῦ ϑοοταύοουιιη ἀοούγϊπ8), παρ ἃ τούτη Πυτηδηδυιιη ὁχ- 
Ῥουϊθηθῶ οὐ ἀκρασίαν, ἴῃ αὰὰ απδρβύϊομοα ἰδία απδϑὶ ἴῃ ἰπΌΘπ ΟΥτιπη- 
γῬαηῦ, ΟἸΠΠΙΠΟ ΘΕ86 ποραγθῦ. 

17. ἢ τοῖς γε νῦν εἰρημένοις ἀμφισβητητέον. Βτονῖζον τὖ 58 006, 
ἢ: χιιοᾶ (86. ὅτι ἡ μοχϑηρία ἑκούσιον Ὁ8 16) οι πΟΉ, Ῥίιασιιοντ, δι). 
ἨδΟθ886 γέ οὐΐαγυ αἰδὲβ δορ θη δ, χαθ μοδὶβ χιυάθην Ἴαηι οοηδέαθανέ, 
»γοθαϑέϊοην ἀοοίγίγαην ΟΡ}ΟΉ 676. Τὰ νῦν εἰρημένα ῬυΒ βου ῖπη (101 νΙ4ο- 
απδαν νϑυρῶ 1112 Ὁ 81 ξοικε δὴ ... ἄνθρωπος εἶναι ἀρχὴ τῶν πράξεων 
δα α. 1. ν. ΠΙυὰ αὐἰάοπι αὐοά βδαυϊίαν γεννητὴν τῶν πράξεων ὥσπερ 
καὶ τέχλνων γ8 18 πονῶ οογίθ νὸχ ἴπ ΝΊο. βϑῦ. Νθαπθ ϑηΐτη ῬΥΘΘΠΊ588 
οϑὺ ((ἃ αποᾶ Ἰᾶῖὰ βαρτω ὡἀποίμπδαμι ο586 νἱἀοοδῦιτ) [8118 ἀϊδραίαιίο 
ψαδίθαι Ἐυάθηηῖα Β6 ΘΧΒ  θομῦ, ὉΌΙ γοῦρὰ βαπὺ εἰσὶ δὲ πᾶσαι μὲν αἴ 
οὐσίαι κατὰ φύσιν τινὲς ἀρχαί, διὸ καὶ ἑκάστη πολλὰ δύναται τοιαῦτα 
γεννᾶν, οἷον ἄνϑρωπος ἀνθρώπους ... πρὸς δὲ τούτοις ὅ γε ἄνϑρω- 
πος καὶ πράξεών τινών ἐστιν ἀρχὴ μόνον τῶν ξῴων 1222 Ὁ 1ὅ--90. 
πὰ ἴῃ τ αποσδιμηηοάο οἰ θηἶββθ αἰχθυὶθ θὐὔϊδτα διοΐογθιη ΜΝ Μ. αὐππι 
μοῦ ἸΙοθὸ αἰϊδβρυύανοηϊβ ᾿πβουθπάδηη ραΐατοῦ ἀθηηοπβίγα !ομθτη Δ] 81 
(1187 ἃ 29-- 20), αὐτὰ ᾿πηϊθωτούαν 1Ππ|4 ἘΣ ἀθυηϊουαμι οαραῦ Ῥγδθιηἴβϑτιιη, 
Ἰθθγασα δίατπιθ ᾿ἰδθγαιη ἄοοθπβ ὅτι γεννητικὴ πᾶσα φύσις, ΠΟΙΙΟ νΘΙῸ 
καὶ τῶν πράξεων γεννητικός 1187 ἃ 80--82:; Ὁ ὅ 8. 9. 

21. καὶ αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκούσια. Βα είοοῖ!, 5101 Αὐἰβῥοὐθ! θα 
Ῥοβίασδηι ϑοῦϊοπΒΒ. ῬΘΠ6Β. ΠΟΙ ΠΘΙη 6886 Ῥυοθανῦ, αὐτὰ Θηΐπι τῶν πρά- 
δεων (γ5 18) Ἰοθ0 6886 ἃρρεαγοῦύ. Ιΐδαιθ ἤὰπο αὐοαπθ (Υ. δα 1 18) 1ὰ 
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τι δ᾽ ἔοικε μαρτυρεῖσϑαι καὶ ἰδίᾳ ὑφ᾽ ἑχάστων καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τ1118»95 

τῶν νομοϑετῶν᾽ κολάζουσι γὰρ καὶ τιμωροῦνται. τοὺς δρῶ». 

τας μοχϑηρά, ὅσοι μὴ βίᾳ ἢ δι’ ἄγνοιαν ἧς μὴ αὐτοὶ ! 

αἴτιοι, τοὺς δὲ τὰ καλὰ πράττοντας τιμῶσιν. ὡς τοὺς μὲν 0 

προτρέψοντες τοὺς δὲ κωλύσοντες. καίτοι ὅσα μήτ᾽ ἐφ᾽ 

ἡμῖν ἐστὶ μήϑ᾽ ἑκούσια, οὐδεὶς προτρέπεται πράττειν, ὡς οὐδὲν 
πρὸ ἔργου ὃν τὸ πεισϑῆναι μὴ θερμαίνεσθαι ἢ ἀλγεῖν Υὶ 

πεινῆν ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν τῶν τοιούτων᾽ οὐϑὲν γὰρ ἧττον πεισόμεϑα 

αὐτά. καὶ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ ἀγνοεῖν κολάζουσιν, ἐὰν αἴτιος 80 

28. τοὺς δρῶντας] Κ᾽ δρῶντας. 24. ἧς] ΚΡ ἢ. 2490. ΚΡῸΡ ἢ ὁτιοῦν 
ἄλλο. 

αὐἴάοπι οουξατη 6586. Βασαξ, Πα 5. γα θοπθηη θα άθηι 6586 αυδθ δοίϊο- ᾿ 
πατῃ δἰ. Οαϊᾷ ομῖτη ὃ ΒΕ ΐατα 680 αποᾷ βοατπίξαν ἀγρτηθπίο (τούτοις δ᾽ 
ἔοικε μαρτυρεῖσϑαι Ὁ 21 544.) πα Δ] 6 γτο5 σδυϊῦασ. Νὰπι ρα Ποᾶτα 
απαβὶ δαοίουϊαΐθπι δανοοαμπβ πὸπ αἰοϊδ πθὸ ροίογαῦ αἀἴοθουθ, υἱγύπθ ἃ, 
Ἰορτθτι5 ῬΥΆΘΤΩΪΆ, ῬΙΌΡΟΩΙ, Ρταγτ δξθτη ῬαμΙτῖ, 564 κολάξεσϑαι τοὺς δρῶν-. 
τας μοχϑηρά, τιμᾶσϑαι τοὺς πράττοντας τὰ καλὰ (γ8 238. 20): αὐδθ 
ἰστξαν ἱπᾶᾷθ ραξθὺ βϑαὐθηύία Ἰύθτη δἃ Ὀθπθ δα τη8]6 ἔδβούα βρθούαῦ, πὸ 
ὦ δαρθίδαπι. 

ῶ4, ὅσοι μὴ βίᾳ ἢ δι᾿ ἄγνοιαν ἧς μὴ αὐτοὶ αἴτιοι:- Ῥ6π6 ἰσίθτιν 
ἴρβᾶθ Ἰθσθβ πδύισαπι τοῦ ἀκουσίου οορπιύαιαη Βα ροπὺ ν. 1109 Ὁ 86 δοκεῖ 
δὲ ἀκούσια εἶναι τὰ βίᾳ ἢ δι᾽ ἄγνοιαν γινόμενα. Οποα οπῖπι δααϊύτιν 

᾿ ἧς μὴ αὐτοὶ αἴτιοι τιοπ τπι8]6 αὐἰάοτη Ὡα]θοῦτπμη, πθο ὕδτηθη ΠΘΘΘΒΒΆΥ ΤΤΗ 
5 ααὶ οατπὰ Αὐἰβύούθίθ ἴτπ γοοθ δι᾽ ἄγνοιαν ργαθροβιθίοποιη δεὰ ἴΐὰ ἴπ- 
6 }Πρὶ νοϊοραπῦ, αὖ δ ἴρβϑᾶτη ἱσποσγαηύίατη Θχοϊβᾶ Ὁ] διδῶ το τϑΐο- 
τοηᾶδ οϑεοὺ νυ. δὰ 1110 Ὁ 34--7. Αὐ αἴϊπα απ, ἰπ απο τὸ δι᾽ ἄγνοιαν 
αὐἰάθπι ἃσποβοθπάτπι οββϑῦ, ἔδηηθη οᾶρ. 8 ΘΧχοϊρίΘαῦανῦ π οϑβοῦ ἀκού- 
σιον, τὸ μὴ ἐπίλυπον ἀἴοο μηδ᾽ ἐν ἐπιμελείᾳ (1110 Ὁ 18. 19). ὅ3'64 
νἱάθβ, δ ᾿ἰϑίδηυ θχοθρύϊοποιη πο πὸρ Ῥούϊββθ τϑβριοὶ. ὔγτιπι θηΐτη. 
ἀοϊθαῦ δηΐτηο δ] 1ατιῖβ Ῥυορίου θὰ απᾶ Ἰσηϑυιβ ΘΟΙηχη δῦ ὃἃπ σαπάθεΐ, 
ὁογϑτι π᾿ ΤΘΡῸΘ]1Οα, ποπ αἀπδουιαγ. 

97. προτρέπεται τηθάϊιμη οὐ ὑγαηβιξίνο αὖ 1112 Ὁ ὁ: 1179 "Ὁ 17. 10; 
1180 ἃ 7; σομβθηβιμη Θηΐπὶ Οπηπΐτιπὶ ργοθδύττιιβ δῦ ὡς οὐδὲν πρὸ ἔρ- 
γου ὄν. 

39. οὐϑὲν γὰρ ἧττον πεισόμεϑα αὐτά: οοπτϑ, ᾿ρβᾶτα Θπΐπὶ πα 8 ΠῚ 
η1] να!οὺ τὸ πεισϑῆναι (γ8 238) πθὸ τηδρῖβ τὸ ἐθισϑῆναι; πδιὰ οὐϑὲν 
τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίξεται 1108 ἃ, 19. 

80--1114 ἃ 8. 71 Θχροπίξαῦ αὐἱὰ τποᾶο ἀϊοίαπι 810 ἄγνοια ἧς; 
αὐτοὶ αἴτιοι Ὁ 24: ἴῃ θα πάθπὶ Ῥτουβὺβ βθηὐθηξίαπι, αυδ 1110 Ὁ 34- 57] 
᾿οομβο τι ὅτε ἕτερον τὸ δι᾽ ἄγνοιαν πράττειν τοῦ ἀγνοοῦντα ποιεῖν, 
βθὰ ρϑ}}10 ρ]θηῖαθβ, Αααϊίιν οηΐτη οὐΐϊδτη μοῸ, πὸρ ππὸ 86θα ἀαριτοί 
τηρᾶο ἰΐα ρΡϑοοδαίασῃ 6586: ἔπτη δοίπουθ 1110 ἴρ80 αποᾶ σομημϊββαση 810 
ἔπτη πορ]σοηθῷ ἃ νοὶ ἱπιροϊθηἐἃ φησὶ αὐϊθτ5 ἔδούατη διὉ αὖ παύατα 
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υαϑοϑηεῖναι δοκῇ τῆς ἀγνοίας, οἷον τοῖς μεϑύουσι διπλᾶ τὰ ἐπι- Τα 
ἐ τέμια᾽ ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ᾽ κύριος γὰρ τοῦ μὴ μεϑυ- 
᾿ σϑῆναι, τοῦτο δ᾽ αἴτιον τῆς ἀγνοίας. καὶ τοὺς ἀγνοοῦντάς τι 
τῶν ἐν τοῖς νόμοις, ἃ δεῖ ἐπίστασθαι καὶ μὴ. χαλεπά ἐστι, 

ιπ εκολάξουσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὅσα δι᾽ ἀμέ- 
λειαν ἀγνοεῖν δοκοῦσιν, ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὃν τὸ μὲ ἀγνοεῖν" 

- Ν ᾽ -» ᾿ 3 3 να ΝΑ Ο’ 

τοῦ γὰρ ἐπιμεληϑῖναι κύριοι. ἀλλ᾽ ἴσως τοιοῦτός ἐστιν ὥστε 
του 

ΠΠ1ὰ8 ἔδοϊπουῖβ πϑϑοϊγθῦαν ; συ. καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ ἀγνοεῖν Ὁ 80 οὐ διπλᾶ 
τὰ ἐπιτίμια Ὁ 81. Θυδιηαυδηὴ ἀπὈϊίαγθ Ἰἰοθῦ οὖ δῆμποῃ ἰβϑύἃ ἡαϊάθπι 
βθυουϊναϊ ἠαβύω τϑίϊο Ἰαθϑαΐαν, οὖ παπὶ τϑυθυδι οὐηηΐπο ΟὙΥ̓ΘΘΟΟΥτιῚ ἸΘΟῸΒ 
(κολάζουσι Ὁ 80 οὐ 1114 ἃ 1 ποη ἀοῆηϊδο 8 ]θοῦο) δια βϑυθσαθ ἔπθυϊηῦ. 
ΕἼ ῬοΙΙ Ιοἷβ οοτίθ 1974 Ὁ 19 Ῥιψίαοο ἐγ απαΐαν 5011 διπλᾶ ἰθύα (ψόμος 
δ᾽ ἴδιος αὐτοῦ τὸ τοὺς μεϑύοντας ἂν τυπτήσωσι πλείω ξημίαν ἀπο- 
τίνειν τῶν νηφόντων) Ἀ60 τη8]6 δἀαϊδαν ἴῃ ποο ἀθογοῦο Π]ατα ποι αποᾶ 

᾿ ΒΡαΣΤαΙη 6588 ν᾽ ἀθαύαν, ἀπττι οὐΐϊατῃ ἘΠ θύουῖοα, βουϊάμπῦ Ῥιίασιιῃ μείξους 
᾿ ξημίας νομοϑετῆσαι ἐάν τις μεϑύων ἁμαρτάνῃ (1402 Ὁ 9---12). Οοίθταπι 
. ἀρρατϑῦ ροὔπὶββο ΝΙΘοιηθομθοσατῃ αἰβραξαθομθυα. ἴῃ 18 ΤΠ ΟΟΥΟΒδτα 
6886: αὐΐαθ Θπΐτη αἀποὰ ἀθηηοηδίγαπαυτη ογαῦ (ασδουὶ 8011Π10οὺ ΘΟΥδΏΙ 
7πάῖοθ δὴ ἱσπουδϑηΐα, απιᾶτη Ὑϑιιβ Δ]Π1ατιῖβ δχουβθὺ οαἱρῷ νϑορϑῦ), βαῦ8. οϑὺ 
ἀουηοπβέγα μι . ; 

ὃ. ἀλλ᾽ ἴσως τοιοῦτός ἐστιν ὥστε μὴ ἐπιμεληϑῆναι. ύύτῃ μασυβαιθ 
τ08 ἰδῶ δοίω 80 (ν. δὰ 1118 Ὁ 21), ἰαπαυδτη βα 5 οἱῦ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἴῃ 
τούϊομθ Βοιηϊπθιηι οβύθμαϊ, αποπίδηῃ ἰη46 αἰύτο ἰάθηι βθαυδίαν ἀθ παῖδα: 
αὰ παπο γαύϊομθ θᾶθηῃ αὐδιθβϑίϊο ὑθηξαδαν, [85. Θπΐτι οα]π5 στούϊω γ δ 
ἀλλ᾽ ἴσως τοιοῦτός ἐστιν ἀαἀτηϊξἐπηΐαν, ποὺ ἀϊούαγαβ οταῦ, ᾿πγ ῦβῸ οταϊηθ 
Ὁ Βαθιύα φῥγοβοϊβοθπάσηη, ᾿πᾶθ δα δούϊομθθ ρθυρθηάθτη 6886: ζᾶ ΥΘΓῸ 
πᾶ ιδατα. πὸῃ υἱάθυὶ ἐφ᾽ ἡμῖν 6586, οὕρὸ πϑαὰθ δοίΐομθθ. πὶ ααίριι - 
βϑηθηξίαθ ρυϊσηση πο ορρομῖῦ ἴρβῶ διρυπηθηθαμαϊ ταῦο απ8118. ἱπᾶθ 
ὦ 1118 Ὁ 21 οχρύθββῶ δϑῦ: δὖ οογῶπι οἰνιθαύαμα ἸΘρΡΊθιι5 ᾿ἰϑέαβ ἀυραύαβ 
ποὸη δἀτηλθ!. “Ποῖπᾶθ δαύθμι (ἀλλὰ 1114 ἃ 4) 5ιᾶπι Αὐϊϑύοὐθ θα ἀοούν- 
πϑτῃ Θχρ οαῦ, απὰ αὐἰάθηῃ δούϊομθθ 0 παριῦα αρύαβ 886. ΠῸη πθρϑ αν, 
Β04. ἴρβθ παθϊδαβ ἃ 118, αὐ Ῥαϊὰ8 868 ὈΘΩ6 56 τη8]60 δούδ βἰηὖ, 
οὐἹρίπθμι ἀποθτθ οθηβθῦαν. ΟἸρππηῦ ἰριδαν δούΐομθβ παθιύαπι, ΒΘ ΙδαΒ 
δοίϊομθβ: 51η ἀβοθμθυ]8 δα ρυσηατα ἰηἰδίαμη, ϑούϊοπθβ αἀπδβάδτι ἱπυθηῖθ5 
ὉΌΪ τὰ ΒΘ ΙθαΒ. πα]}π8 ἔπουϊῦ. Θυδθ, ααᾶῃὶ ὍΘη6 οοπρυιθηῦ οὰπὶ 1] 
βϑηὐθηθα οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐϑὺς ἐκ νέων ἐϑέ- 
ξεσϑαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν (1108 Ὁ 38 5.), τηϑηϊθδῦμπι 
οϑὺ; ἰδῦθ δῃΐτη ἐκ νέων ἐθϑισμὸς ρῥτίτηδβ 1185 αδ8 αἸχὶ δοίη 68 ὕα]65 Ππρὶῦ 
αἀ8168. 6888 ἀθθθηῦ αὖ ἰπ46 τϑοῦύμβ μαρὶθαβ παβοαῦαν. ϑυαπι 81 ἱπ Πδὸ 
Ῥοὐϊββίτητπιμη βθηὐθηίαστιιη ταύϊομιθ Αὐϊβύουθ!β πιθηΐθιῃ Ῥθσοὶρὶ Ῥϑυβαδϑιση 
Βαῦθαβ, 5ϊτηα] ᾿ηὐθ]]Πσθ8, αἀαδτὰ τυ] 1}}1 οὈδύθηῦ ἀὐομιῖμαβ πᾶπῸ ἴῃ 
αὐτὰ απο οοοαραξαβ δϑὺ απϑθϑυϊοπθιη περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν δα ἤπθοπι οχ- 

. ορυαθατα ρογάποαῦ; ααδηῦο ομΐτη ρ]ὰ5 ἀαύαν τῷ ἐκ νέων ἐϑισμῷ, ὑδηῦο 
ΟΡῬΙὰΒ οοποθαϊξαν ἴῃ ΠΟΙΗΪπΠ6 Δ] 1θπὸ αὐθἰύνϊο, βοΠοοὺ τοῦ ἐθέξοντος. 

΄ 



ΝΙΟΟΜΆΟΗ. 118. Γ 1. 1609 

Τα μὴ ἐπιμεληϑῆναι. ἀλλὰ τοῦ τοιούτους γενέσϑαι αὐτοὶ αἴτιοι τι14 « 4 
ξῶντες ἀνειμένως, καὶ τοῦ ἀδίκους ἢ ἀκολάστους εἶναι, οἵ μὲν ὅ 

καχουργοῦντες, οἵ δὲ ἐν πότοις καὶ τοῖς τοιούτοις διάγοντες" 

αἵ γὰρ περὶ ἕκαστα ἐνέργειαι τοιούτους ποιοῦσιν. τοῦτο δὲ 
δῆλον ἐκ τῶν μελετώντων πρὸς ἡντινοῦν ἀγωνίαν ἢ πρᾶξιν" 
διατελοῦσι γὰρ ἐνεργοῦντες. τὸ μὲν οὖν ἀγνοεῖν ὅτι ἐκ τοῦ 
ἐνεργεῖν περὶ ἕκαστα αἵ ἕξεις γίνονται, κομιδῇ ἀναισϑήτου. 10 

ἔτι δ᾽ ἄλογον τὸν ἀδικοῦντα μὴ βούλεσϑαι ἄδικον εἶναι ἢ 
τὸν ἀκολασταίνοντα ἀκόλαστον. εἰ δὲ μὴ ἀγνοῶν τις πράτ- 
τει ἐξ ὧν ἔσται ἄδικος, ἑκὼν ἄδικος ἂν εἴη, οὐ μὴν ἐάν γε 
βούληται, ἄδικος ὧν παύσεται καὶ ἔσται δίκαιος" οὐδὲ γὰρ 
ὁ νοσῶν ὑγιής" καὶ εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἑκὼν νοσεῖ, ἀκρατῶς 1 
βιοτεύων καὶ ἀπειϑῶν τοῖς ἰατροῖς. τότε μὲν οὖν ἐξῆν αὐτῷ " 

4. τοιούτους] ΚΡ ΝΡ τοιοῦτον; 5οτῖ. τοιοῦτοι οὐ νβ8 ὅ ἄδικοι ἢ ἀκό- 
λαστοι. 1. ὑγιής. καὶ εἶ] βογ10. ὑγιής, εἰ καὶ (εἰ οὕτως ἔτυχεν). 
16. ἐξῆν] ΚΡ ἐξὸν. 

4. ἀλλὰ τοῦ τοιούτους γενέσϑαι αὐτοὶ αἴτιοι... καὶ τοῦ ἀδίκους 
ἢ ἀκολάστους εἶναι: αὐἱαπὶ τοῦ τοιοῦτοι γενέσθαι οἷο. 

ὅ. ἀνειμένως ζῆν Το τηΐητιβ Ηἴο ργᾶνϑιη ὑπερβολὴν ἱπάϊοαῦ αὐιδπι 
ἔλλειψιν, βθοβ δ 1106 Ὁ 27 σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως δὰ α. 1. ν. Νῶπηι 
ΔῸΣ βπθ οοπύθηϊίοπθ υἱστη (διατεταμένως 1166 Ὁ 28) ρσὍΌπΙο ἱπάαϊροῦ, 

. διἀϑύα 8. ναγ1185 δήδούπθτη σΘπθυῖ θα. τηοᾶο ἴπ πᾶπο, τηοᾶο ἱπ 1Π|δῖη 
Ῥαγύθιι Ὡουιριΐαν. 

10 κομιδῇ ἀναισϑήτου. ᾿ἀναίσθϑητος πῦπο 18 Θϑῦ αἱ γηθηΐθ οαρύαβ 
οϑὸ αὖ Π11 ἔδγθ ᾿η θ!Πραῦ, αὐ 1107 Ὁ 8 ἀναίσθητος, ορροβὶύτιβ τῷ σώφρωνι,᾽ 
ἰβΒ οὐδῦ ααἱ βθη8ὰᾷ οᾶτοῦ 60 αἷΉῊ ΟΠΊΠΘ5 Ἰπουπαδβ γῸ5 ἃ ὑγιβοϊοτιβ 615- 
οοΥπαηὖ. 

11. ἔτι δ᾽ ἄλογον. Ὁὐιυμηαὰθ ἰσίξαν οοἠβθηξαπθατη οϑῦ, 6085 ααἱ 
τηϑ 6 Θσουϊπῦ πθατ6 ἸΊΉΟΥΆΒΒ6. απὸ π80 ΡΌΠΑΙ τύϊοπθ ῬΘΥν θη αΥἹ θϑϑοπῦ 
ΠΘῸ ΠΟΙ ἶβ88 60 ῬΘΥΎ ΘΗ 6 αὰο παπᾶ ᾿ηβοὶ ρουσθθθηῦὺ (ἃ 7---10; ἃ. 11 .--12). 
ὕπᾶ8 νεἰού, ἕκούσιον εἶναι τὴν μοχϑηρίαν 1118 Ὁ 16; γ6] τὖὸ γ8 12 56. 
(εἰ δὲ .... ἂν εἴη) οοποϊπαϊδαν, ἑκόντα τὸν ἀδικοῦντα εἶναι ἄδιϊον. 
0. 6. ἃ. 

18, οὐ μὴν ἐάν γε βούληται: ὈΊ6π δὐΐθ πᾶθοὸ νϑυῦα ἰπὐθυραηρθη- 
ἄσμι. Θυδθ θηΐτη πἶπο ἀβαῖθ διὰ γ8 21 Ἰοσπηΐιν, δ πηδηη βϑη θη θη 
βρθϑούαπὺ στῶν ββίτηδση, ααὸ ὈΘη6 οορητὀᾶ, ᾿π 6} 1ο δα} αὐ]ἃ πῃ ΘΥΤΟΥΘ 1110, 
μδὈϊδατη δηΐ μη ῬΘΠΘΒ ΠῸΒ 6586 πορϑηΐθ, Ἰηβὶῦ γουΪ. 

14, οὐδὲ γὰρ ὁ νοσῶν ὑγιής. Ηοο πίτηίτυμη, δορτούμμη πὸπ ἢθυϊ 
ΒϑμΤη ΒΤ] ᾿ρ5ὶ Ῥ]δοιθυθ, νὰ] θ Ῥυοθα0116. πο δὐϑαγάμθπτῃη [δ]6 
ἀἸούπτη, πἰβὶ 1160 ῥοῦ το αποάάδηι τη ΟΥ̓ ῬΟΥΤ ΠῚ ΘΌΠῸΒ ΟἿΟῚ βρη Ποοϑύαν, 
ἴῃ απὸ ὑπ0 Υγ8]. ναὶοῦ αϊαυϊὰ γν6] γαϊυτῦ ΔῸ ἰηλῦο νοϊαύαβ ΠοτηΪηΐ5. 
βου θοπάσηη ἰριθαν οὐδὲ γὰρ ὃ νοσῶν ὑγιής, εἰ καὶ (εἰ οὕτως ἔτυχεν). 
ἑκὼν νοσεῖ, ἀκρατῶς βιοτεύων κ. τ. λ. ὶ : 

10. τότε 1. 6. ἄομϑθο ἐθιηραβ ογαῦ, υ8ὶ ἐξ ἀρχῆς (γ5 20). 



ι 3 “ : 
ππΔαι μὴ νοσεῖν, προεμένῳ δ᾽ οὐκέτι, ὥσπερ οὐδ᾽ ἀφέντι λίϑον ἔτι τ 

«αὐτὸν δυνατὸν ἀναλαβεῖν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ βαλεῖν 

20 

110 ΛἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

καὶ ῥῖψαι ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐπ᾽ αὐτῷ. οὕτω δὲ καὶ τῷ ἀδίκῳ 
καὶ τῷ ἀκολάστῳ ἐξ ἀρχῆς μὲν ἐξῆν τοιούτοις μὴ γενέσϑαι, 
διὸ ἑκόντες εἰσίν᾽ γενομένοις δ᾽ οὐκέτι ἔξεστι μὴ εἶναι. οὐ μό- 
νον δ᾽ αἱ τῆς ψυχῆς κακίαι ἕκούσιοί εἰσιν, ἀλλ᾽ ἐνίοις καὶ 
αἱ τοῦ σώματος, οἷς καὶ ἐπιτιμῶμεν" τοῖς μὲν γὰρ διὰ 
φύσιν αἰσχροῖς οὐδεὶς ἐπιτιμᾷ, τοῖς δὲ δι᾿ ἀγυμνασίαν καὶ 
ἀμέλειαν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἀσϑένειαν καὶ πήρωσιν" οὐϑεὶς 
γὰρ ἂν ὀνειδίσειε τυφλῷ φύσει ἢ ἐκ νόσου ἢ ἐκ πληγῆς, 

91. ἔξεστι] ΚΡΜΡΟΥ ἔστι. 24. ΚΡ ἀγυμναστίαν. 

17 προεμένῳ δ᾽ οὐκέτι. Οορίἀπάθτι προεμένῳ τὸ τότε ἐν ᾧ ἐξῆν 
(νυ 16), αὖ ῬοΙγ ἷπβ Θχρυύθδβο οὈ]θοῖο προΐεσϑαι τοὺς καιροὺς αἰχῖῦ. θα) 
ἴῃ τιϑι Πτι]τ8 νου] ἀρπα Αὐιβυούθ! θ μι βαὐὶβ τιϑι θα] αὔατιθ ἰῃ ναυῖαβ ραγίθ5 
οΟηγουδὶ (ααθη αὐάθιη τιϑὰπιὶ ΘΧΡ]ΙΟᾶγΘ πᾶπὸ Ἰοηρστπ 680) ὙἹΧ ὉΠΠῸ ΠῚ 
ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ ἱπν ΘΗ Θ 115 απο Ὠπΐο ἸΟΘῸ 516|116 510. 

230. ἐξ ἀρχῆς μὲν ἐξῆν: δοᾶάθιη βρθοούαῦ αποᾶ οαρ. 8 αϊοῖθαν τῶν 
δὲ ἕξεων (κύριοί ἐσμεν) τῆς ἀρχῆς 1114} 892, Ε μαᾶπο αὐἰάοιη ἴῃ ἀ1- 
ΠΟΙ ᾿ἰδύω απδθβύϊοπθ, 46 αὰὰ παπα ρώποω ἀϊα]θοῦϊοθ ἀϊδραΐαῦ, θᾶτῃ 56}- 
ὑρηξίαι 6886 οὐθᾶδβ ἴῃ απᾶ πηδχίτηθ ἴρΡ886. Αὐϊβίοῦθ θβ βϑυβίβύθηιμ 6580 
Ῥαζαγνουῦ. 

21 56. οὐ μόνον δ᾽ αἵ τῆς ψυχῆς κακίαι ἑκούσιοί εἶσιν, κ. τ. 1. 
Ταπασδηλ ἤοντπὶ ἴῃ ΐβ ῬΥΌΡΟΙΪ νἱἀθύθν αποὰ πογὰπι ΠΟῸΠ δῦ; αἸ ΠΤ 
Θηΐτη ΒῈ.]1ι8 αὐδηλ ψνουῖτβ αἰ σουθη 1 ΤΠ]ΟΙΌΪ 6886. κακίαν τοῦ σώ- 
ματος, τπουῦοβ αποβάδηι αέαιθ οογρόσττ κακίας ἐφ᾽ ἡμῖν (καὶ ἑκούσια) 
εἶναι δτηδτη γ8 14 --Ἴ6 δυάϊνίτηαβ. Αὐὖ πᾶθὸ γοῦρῶ; αὐδ οὑπὶ 115. απδθ 
πβαιθ δα νβ 81 (ἐφ᾽ ἡμῖν ἂν εἶεν) βοραπαπῦαν 1 πππτη ΒΥ ΠΟΘ βυπτπι 

, ΘΟ ΡΥ ΘμΘηα8, δἰϊαα 5101 Ῥγοροππηῦ. Οπδηπαθᾶτη Θηΐπι αὐἱὰ ἀϊοδηῦ, 
απϊᾷ ναϊθαπῦ, ναὶ τηοᾶο ἀπθιαγὶ ρούθθῦ, ὕδσθη 1ἃ οοηβάθηϊοι ἀ6 
Βυπη τη, τοὶ αἰ Πγτην οΥ18, πον ἀουηοηβύγαθοηθ, ἴῃ ἀπὼν ὑθυταΐπτι85. Τα ἴπ|5 
εἱὺ τὸ ἐπιτιμώμενον, ΟῚ 5᾽χη}Π δ ἀ!ποπι τϑυτπι ἱπ ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂Θ ἀρρδαιθηύίατη 

᾿ΡτΟθδΥΪ ἰάθη αποᾶ δηΐθα ὅτι αἵ (τῆς ψυχῆς) κακίαν ἑκούσιοι. Ουδτῃ ἴῃ 
βϑη θηὐίαπη ΟΟΠΟΙτιβ10 ἣὐ γ8 28 (τῶν δὴ περὶ τὸ σῶμα οθ.) --νΒ 81 ἴῃ 
ππο πιοάσηη: ἴῃ ΘΟΥΡΟΥῚΒ τη ]0 παθιύα οοπϑίαῦ νἱθα ΟΥΑΙ οὐ7ι15. οδδδι 
ῬΘΩ65 ΠΟΒ 51; ΘΥΡῸ ΟἸΏΠΪΠΟ 8 Πα ϊθα5. ῬΘΊΘΒ. ΠΟΒ δυὶῦ αἱ νἱδαροτγαῦιν 
(ἀντιστρέφει γάρ); αἵ δὲ τῆς ψυχῖς κακίαι ἐπιτιμῶνται, ἐφ᾽ ἡμῖν οὖν 
εἰσιν. (.. 6. ἃ, --- Τύδατιθ νἱβ μπἾ]τπ8 ἀὐρτισηθηἰα !οηῖβ, απϑηὐϊδοιπαιθ οϑῦύ, 
ἴ 60 νίπουϊο οδὺ Ῥοβίδα, απὸ γὸ8 οὐμιίοαβ οατὰ ἰασᾶθ οὖ υἱδαρθυαύοιθ 
οομπαπούαβθ 6556. 8606. ΘΟΙΙρΟΥτπτιβ; Υ. δηηούθαἠοηθιῃ, αππᾶμι 1ηϊὑ]0. Ππατι8 
ΠΥ Γ' Ῥυδθιηϊβίτηιιβ. Μοᾶο ργὸ σοοῖριιΒ ψέγειν, ψόγος πὰμο τηΔΡῚΒ 
Ρ᾽δοῦϊ ἐπιτιμῆσαι ἀΐοοτο, αποᾷ γουραμῃ ῥγαθίθυ μὰποὸ Ἰοσῦπι 561|6] ἔδιη- 
ὕπτι ἴῃ Νῖο, οσοαγυῦ (1108 ὦ 29). Νραιθ δποίουὶ ΜΜ., απἱ τπαϊδαῃαο 
ἢαβοθ ΝΙΘουΔοΠθοστπι βοη θη ίαβ 1187 ἃ 19---99 ἀρποβοῖῦ, ν᾽ ἀθθαῦαι 6586 
ΟἿ ΔῸ πϑιῥαῦο σθηθυθ Ἰοαπομαϊ ἀἰϊβοοθάογθθαν; ψόγον δῃΐπι οὗ ψέγειν 
ΒΟΥ ΟΙΤΌ. 

᾿ 

ὡμμἐνοννδῥονδνον,ν  ἐνύ νας. 

παννηννῶν, ΨΨ ΤΥ 

πον νὰ μος τ νυ ι..... ... 6... 

ΨΥ. 

ΜΝ δμονδιυευ νον: νὼ... 



“ὰ... τ ἘΠ ΣΣ 

ῃ 

τι ἀλλα μᾶλλον ἐλεήσαι" 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Γ' 1. ΠῚ 

ΕῚ ᾿ -»" Ἢ ΕῚ Φ' »-»Ἢ Ἁ Ἁ - , 

ἀκολασίας πᾶς ἂν ἐπιτιμήσαι. τῶν δὴ περὶ τὸ σῶμα κα- 
-" 3 ΣΤ ἢ ᾽ -» Ἁ 3 φι ἫΣ Ψ, ᾽ 

κιῶν αἵ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐπιτιμῶνται, αἱ δὲ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν οὔ. εἰ 

δ᾽ οὕτω. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἷ ἐπιτιμώμεναι τῶν κακιῶν 
ἐφ᾽ ἡμῖν ἂν εἶεν. εἰ δέ τις λέγοι ὅτι πάντες ἐφίενται τοῦ 

τὰ Ἦν ἘΠΕ, 3 ς ΜΕ 
φαινομένου ἀγαϑοῦ, τῆς δὲ φαντασίας οὐ κύριοι. ἀλλ᾽ ὁποῖός 

τῷ δ᾽ ἐξ οἰνοφλυγίας ἢ ἄλλης τυἱ4α9] 

ποϑ' ἕκαστός ἐστι. τοιοῦτο καὶ τὸ τέλος φαίνεται αὐτῷ" εὐτιαν 
οί, (ΞΕ ἀπ. : 

μὲν ὁ οὖν ἕχαστος ἑαυτῷ τῆς ξξεώς ἐστί πως αἴτιος; καὶ τῆς 

φαντασίας ἔσται πῶς αὐτὸς αἴτιος" εἰ δὲ μή, οὐϑεὶς αὑτῷ 

81. εἰ δέ τις λέγοι... Ὁ 1 φαίνεται αὐτῷ. Ηΐο αἀπδοτοπαϊ γ9] 
ἀοοθμαϊ τποᾶσβ, δὰ αἀαὔθὴ τϑβροπᾶθγθ Αὐϊβύοίθ! θβ οοπαῦαῦ ἴπ ἃρΟΟΒῚ εἰ 
μὲν οὖν Ὁ 1 84., ποη αἴνουβαβ αὐϊάθηη δῦ δΔῸ 1110 ρυορίθι. ἀπθπὶ ἃ 8 
5101 ἴρβ8 απαϑὶ ΟὈ] οἰ Ὀαὺ ἀλλ᾽ ἴσως τοιοῦτός ἐστιν ὥστε μὴ ἐπιμεληϑῆ- 
ναι (ἃ. ν.). ϑ'6ᾷ δὺ αἰτααὰθ ρᾶυΐθ πᾶπο αἰξία5 ἀθβοθπάϊδαν {Π1πὸ, ὉὈΙ 
γοὶαῦ ἔομβ δϑὺ διῦ θυτουβ αὰὺ γουϊ θα ]β Θοσημοβοθηαδθ. 

1. εἰ μὲν οὖν. . Ὁ 8 καὶ τῆς φαντασίας ἔσται πως αὐτὸς αἴτιος. 
ῬθδΒ ΥΘΒΡΟΠΘ ΠῚ ταξοπθβ ὑθηΐδυΐ ἀρροτοῦ, αὐδγιπὶ ῬΥΟΥ Π18. ὙΘΥΌ18 
ΒΟ νι αν, οἰΐθια ἃ σοοθ εἰ δὲ μὴ ἱποὶρὶῦ (Ὁ 8). Ῥηΐοτθ νϑῖὸ δὰ απϊ- 
ἄρυυ οοσπαῦϊο, αὐδῖὰ ϑᾶνθυβαυίτιβ ᾿πῦου τὴν ἕξιν οὖ τὴν φαντασίαν ρο- 
βυυϊανοναῦ, πὸὰ ποραΐαν 6886: πθᾶὰπθ θηΐτη ροΐοσαῦ ΠΘΡΘΥῚ ΔῸ 60 απὶ 
ἰρ88 πιοᾶο βουϊρβοτοὺ ἐν ἑἕχάστοις τἀληϑὲς τῷ σπουδαίῳ φαίνεται (1118 
ἃ 80). 56α εἰδςαν τοξαθαίο θῶ βθη θη ἀπδ6 ροβὺ οϑοία δϑὺ ὅτι ἕχα- 
στος ἑαυτῷ τῆς ἧς ἕξεώς - πως αὐτὸς αἴτιος, 5ΒοιΠοϑῦ 580. γίνομαι. δἴαπο 

Ἀσθπαὶ 1016 (ἃ 4- 10) οἷ, 8ὶ ποῃ χυο θοῦ ὑθμαρουῖθ. τηοιηθηΐο, αὖ ἃ 
Ῥυτηο ᾿πιΐϊο0 (ἃ 19 5α.). ΠΝ Ἰρτθαν καὶ τῆς φαντασίας ἔσται πώς ἘΠΕ Ὁ 
αἴτιος (Ὁ 8). Αὐ τορυθάϊδτηιν, βιοαῦ 7 Ὀθιπν, τηθηΐθ δα πὰ ΡΥ πηττα 
Ἰηϊύϊαπη ; 1Ὁ1 Θηΐσα δὰ απίάθιη ἕξις, ααᾶτ Ποτηο ἀρσθπᾶο 1086 ἔμοϊαῦ, πα}]ἃ 
οὐτῦ; βοα φαντασίαν δ] παι, ατιδν δούϊομθβ βπ85 αἰτισαῦ, πΘΟΘββαυο Πᾶ- 
θΟΡΙῦ πθο τηΐϊητβ 56 παδασᾶ 5θὰ αἀποοσιπατιθ τηοο0 ποιός τις (ἃ 82) οΥἱῦ, 
ΕΥρὸ 1115. αὐἰάθιη φαντασίας, ἀπδ8 ῬΥΙΠΟΙΡΆ115 οδῦ, ποη δῦ ἀθαὰᾶ τα ὐϊο 
ἂς Βαϊ δ; π6ὸ ὑθιιθυθ αούπτη οδῦ, αὖ Ασιβιοίθιθβ αὐδϑὶ ποη οοπ θη 
ἰϑύο ἀθογοῖο Ὁ 2. 8 οοπίγαυϊατη νίϑμι (εὖ δὲ μὴ Ὁ 8.54.) ὑδηύενουιῦ. 

8 5ᾳ. εὖ δὲ μή 56. οὕτως ἔχει: ἔγυαβύτα, Θαΐτη δἀοουγϑξίτιβ Βοῖτθ ΘΟ ρ]- 
γϑυτητ8, τὐγατη Αὐϊβίούθ!θβ ργδθοθάθηξβ αὐρτιταθηθα 185. ῬΥΟΡΟΒΙ ]ΟΠ 6 ΠῚ 
τηϑήοτθι (ὅτε τῆς ἕξεώς πως αὐτοὶ αἴτιοι) ἃτι ἱρβῖαϑ ΒυΠορίβιηϊ απὸ δά 
ΘΟπΟΙαβίομθιῃ (ὅτι τῆς φαντασίας πως αὐτοὶ αἴτιοι) ρογγεοπύαπι οδὺ, 5ϑηϊ- 
ἰαΐοτα πᾶο σοοθ εἰ δὲ μή ἀυθιίαὐϊοπὶ δ] οἱ ΟΌποχίδπη 6886. Ομ ββϑυῦ. 
-α δὰ γϑῖὸ απδθ βθαπαπίαν (οὐθεὶς αὑτῷ αἴτιος τοῦ κακὰ ποιεῖν κιτ.1.) 
ἰαμύθτα ἀθθββθ δρραγθῦ, αὖ υϑέθ!απῦ πὰπο δανθυβανίασα αὖ Β᾽ μη] ]1οῖθο νυ. 
οχροπαηῦ αὐἱᾷ 1116 ἀϊοξυτιβ δῦ; ἰΙάαπὰθ 60 τπιοᾶο, αὖ ποηπαπαθπδτια (60- 
ἄθπι Θηΐτη ὕθῃουθ Ῥθυρὶ αν ὕβαπθ δι γϑυθα ἡ τελεία καὶ ἀληϑινὴ ἂν εἴη 
εὐφυΐα ν5 12) ἀπθϊδοβ, ἀπποι Ἰρβιιπη. ̓Αὐἰβίοξθ! θπι ΘΘΘ 5. Ἰοαποηΐθχι, ΠΟΝ 
ατη. Νῶτα αυοᾶ ὨΠΠῸ Ἰορίδαν᾽ τ γ8 4 αἰλλὰ (80. ἕκαστος) δι᾽ ἄγνοιαν 
τοῦ τέλους ταῦτα πράττει «Ρτοχίπηθ φοσοαϊῦ δὰ «βθηῤθηῤίαμη 1] πὶ ἀγνοεὶ 
μὲν οὖν πᾶς ὃ μοχϑηρὸς ἃ δεῖ πράττειν καὶ ὧν ἀφεκχτέον (. 8. τὸ τέ- 
λος) καὶ διὰ τὴν τοιαύτην ἁμαρτίαν ἄδικοι καὶ ὅλως κακοὶ γένονται 
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παν αἴτιος τοῦ κακὰ ποιεῖν, ἀλλὰ δι᾽ ἄγνοιαν τοῦ τέλους ταῦτα Γτ 

ὕ πράττει, διὰ τούτων οἰόμενος αὑτῷ τὸ ἄριστον ἔσεσϑαι. ἡ 
δὲ τοῦ τέλους ἔφεσις οὐκ αὐθαίρετος, ἀλλὰ φῦναι δεῖ ὥσπερ 
ὄψιν ἔχοντα, ἧ κρινεῖ καλῶς καὶ τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν ἀγα- “λος ἥ Ξ γενέ 

μὰς {ϑὸν αἱρήσεται. καὶ ἔστιν πὐφύῆς ὦ ᾧ τοῦτο χαλῶς πέφυκεν" ] 40 λ 

ΟΝ Ὄανν, ἐμ ν ; « δὼ πεν ἢ 
αν δος οὐ τὸ γὰρ μέγιστον καὶ κάλλιστον, καὶ ὃ παρ᾽ ἑτέρου μὴ οἷόν 
ὅς. ΤΑ 10. τε δαδεν μηδὲ μαϑεῖν, ἀλλ᾽ οἷον ἔφυ, τοιοῦτον ἕξει, καὶ 
π ΜΗΣΣ Ὑ τὸ εὖ καὶ τὸ καλῶς τοῦτο πεφυκέναι ἡ τελεία καὶ ἀληϑινὴ 

4. ΚΡΤΡ ΝΡ τοῦ κακοποιεῖν. 9. καὶ ὃ] ΚΡ εἰ 9. 10. οἷόν τε] 
ΚΡ οἴονται. 

1110} 38 βΒᾳ. Ουδθ δαΐθηι γβ 6-- 12 ργαθαϊοαϊαν εὐφυΐα, θάῶτὰ ΝΊοο- 
τηϑοπθῷ Θοάθιῃ αὐἰάθιη ποΟμλΐη6, βιοαῦ ἔδούπμαη οϑὺ ἴῃ Επ ἀθυηἶῖ8, πὸπ ῬτῸ- 
Ῥομαμῦ. ἘΕπιάθιηΐω Θηΐμπὶ ἱπδῖρηὶ ἰοοο Η 14 (οἵ. ΜΜ. Β 8) εὐφυΐαν 
ὀρέξεως καὶ ἐπιϑυμίας Πάτα ϑείαν εὐτυχίαν 6586 γοϊαπῦ, αὐδπὶ ἃ ἴου- 
ὑαϊθᾶ οὐ νυϊρον! ἐοιἸοἰθαῦθ ἀἰβοθυπαπῦ ν. 1247 Ὁ 89 οὐ 1948 Ὁ 8 5. ϑδοᾶ 
Ἰρβϑπὴ τϑτὴ Θὔϊδτη ἃ ΝΙΟΟΙΏΘΟΙΉ ΘΒ ἃρποβοῖ, απίοπίαπθ Ῥγοραθθυν ααἱ 6 
Ζ 18 τηϑηιοῦ ἕπου τῆς φυσικῆς ἀφετῆς γὙ6] οΧ 1Π0 οαρίδθ πὰ νοοΐβ 
(4144 84) οὐ γὰρ ὃ αὐτὸς εὐφυέστατος πρὸς ἁπάσας (βο. τὰς φυ- 
σικὰς ἀρετάς ἴθ. 86). πιο ααἱ 1179 Ὁ 8 Βαῦοτθ ἀϊοαπίυν ἦϑος εὐγενὲς 
οὐ 1179 Ὁ 22 5. 6886 ὡς ἀληϑῶς εὐτυχεῖς, ῬγοΥΒὰΒ ἰάθη βαπὺ ααἱ Πΐο 
γοοδηΐαν εὐφυεῖς. ΟἿ, οὐϊατῆ εὐφυΐαν αὐτὰ Ὀτουϊῦου Πμϑύουϊοω οο- ς᾽ 

᾿τιθιπουϑηὺ 1862 Ὁ 34. Αἀ Ποῦ ἱρίταν γϑὶ παύαταθ γ6] ἄθὶ ἀοπαμι, ατιοᾶ 
6586. ἴῃ ΠΟΠΠ.]118 τηυ]δαταατιθ ἴῃ σϑρτβ θύῃ 118 γα] θυ πο ποσαγιῦ ΑὐἹ- 
βύοίβιϑθβ, νϑυθὶβ εἰ δὲ μὴ Ὁ 8--12 πηΐγοῦβα τὸ8 τϑίθγθασ; αὖ Πδυτμ 561- 
ὑθηὐϊαγατα ταύϊομθμι ἐαΐο 1ὔδι ΟἸΤΟΤΩΒΟΥρ5θυ 8, ΠΘα 6 ΔΙ1Θμθι ΟΡΙΠ]ΟΠΘΙῚ 
ἰαπαῦπδτη ἔα]βᾶπιη ΘΧΡΟμΐ πθαὰθ θᾶμ ἀοούσίπαπι ὑγδαϊ, αὐϑτη '0886 βουϊρίου 
αὖ οοτέατα οὗ βαδηι ΘΟΙητηθηᾶδγθ γο]αθσὶῦ, απϑτηααδηι θυδὺῦ ἴῃ ἱρβίπβ 56η- 
ὑοηθϊῶ αὐαοα ππὸ οορτἰαὐϊοποτη ἔουγθῦ. 

᾿ἥ, τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν ἀγαθὸν βοὰ βουλευτόν (οαρ. 6): αποᾶ αὐϊάθηι 
ἃ ΥἹῸ ὍΟΠΟ οθυπὶ δηΐθα οοπϑέαθαῦ; Ἰᾶτι γὙ6γῸ ὅθ 6δὸ αὐυδουῖσαν, ααἱ ποη- 
ἄσπι ἔαοῦαβ ϑϑὺ υἱνῦ ὈΟΠαΒ. 

9. τὸ γὰρ μέγιστον καὶ κάλλιστον: ποο οϑὺ Ἐπιάθτηο, ρᾶθηθ πιοάτπιη 
Αυιβίούθ!οὶ σθηθυῖβ ἀοοθμαϊ ϑχοθαθηϊθ, τὸ ἐν ἡμῖν ϑεῖον, κρεῖττον 1ΠΠπ|ὰ 

᾿ τοῦ νοῦ καὶ βουλεύσεως 1248 ἃ. 21 οὐ 82. 
0.5. ὃ παρ᾽ ἑτέρου 86. ἐθϑίέζοντος ἢ διδάσκοντος, μὴ οἷόν τε λαβεῖν 

μηδὲ μαϑεῖν. ἘπΠ56 816 αὐὰ ἴῃ ἀηΐχηο δὺ ορογύοσθ δάβιῦ αὖ γϑτὰ υἱν- 
.π8. αῦ, οὐΐϊαμη Αὐϊβίοὐθὶ οοηδύαδ, Ὁαὶ βὰὉ ἥπθιῃ ορθϑυῖβ (Κ 10) οὔ ριο- 
βύθιον ρᾶγαμι τοὺς λόγους γ8]616 πρὸς τὸ ποιῆσαι ἐπιεικεῖς 1119 Ὁ 4---10 

᾿ οὐ βοδίβ ἱπάϊοαρ ααδτῃ ὈΘπ6 ᾿πέθ]]θχουῖδ, πθ0ὸ τὴν ὀρϑὴν ἀγωγὴν ἀρὰ 
ΟἸΏΠΘΒ ΟἸΠΠἶδ, ῬΟΒ86 Θἰβοθτυθ. --- Οθέθγατη ρρθγθῦ βυτηπηδπι γΘὶ, 6. απ, 
ὉΘΊθαΣ, ΔΘ. Ῥϑμᾶθγο αὐἱάθμῃ Δ Ὁ πδὸ αὐδθοβύϊομθ αὔγατῃ ἴδοι] αβ 1118. ὁ6Υ- 
ΠΘΠΑῚ ορ6 παπιϑηᾶὰ 8 Ὁ 8110 δ( 81105 ῥτοραραυ ροβϑὶῦ πθόπθ. {Ὁ ϑῃΐπι 
Ῥοββιῦ, ΠΟΠΠΘ 15 αὶ Θ8 ΠῚ ΠΟΙ δοοθρουῖὺ τθοῦθ δυεσιθῦ 86 ξουδαπδτῃ 568 
1105. ΒΟΠΊΪΠ68, 86 ἰρβαπι Θχουβαιῦ ὅτι οὐχ ἑαυτῷ αἴτιορ 1 τοῦ κακὰ ποι- 
εἶν (Ὁ 8. 4)} 
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; ΌΤα : “ Ἷ ς 
τιῶν εἴη εὐφυΐα. εἰ δὴ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ, τί μᾶλλον ἡ τι4ν19 

τὲ ἯΙ ϑ ς - 
ἀρετὴ τῆς κακίας ἔσται ἑκούσιον; ἀμφοῖν γὰρ ὁμοίως, τῷ 
3 »" -" -» Ν , ΄ οι σὴν , ’, 
ἀγαϑῷ καὶ τῷ κακῷ. τὸ τέλος φύσει ἡ ὁπωσδήποτε φαΐί- 

Ἁ Ἁ Ἁ - 3 3 

νεται καὶ κεῖται. τὰ δὲ λοιπὰ ᾿ξ ϑν τοῦτ ἀναφέροντες 1 

ς πράττουσιν ὁπωσδήποτε. εἴτε δὴ τὸ ετέλος μὴ φύσει ἑκάστῳ 
τ ἀῤωκεθα οἱονδήποτε. ἀλλά τι καὶ παρ᾽ αὐτόν ἐστιν, εἴτε 

τὸ μὲν τέλος φυσικόν, τῷ δὲ τὰ λοιπὰ πράττειν ἑκουσίως 
κ ἊΜ ΣᾺ ἌΝ ΟἿΣ ΄ ΄ 3δαλ τ ΠΣ τὸν σπουδαῖον ἡ ἀρετὴ ἑκούσιόν ἐστιν, οὐϑὲν ἧττον καὶ ἢ 

᾿ δ “ μ᾿ ΠΣ ΤΙΝ ς ’ Ἁ Α » -" ς 4 χακία ἑκούσιον ἂν εἴη ομοίως γὰρ καὶ τῷ κακῷ υπάρχει 320 
᾿ 2 ὁ χλλσῆς ᾿ » νι 3 , 3 “Ὁ , 

τὸ δι᾿ αὑτὸν ἐν ταῖς πράξεσι καὶ εἰ μὴ ἐν τῷ τέλει. εἰ 
3 " λέ δ ΄ , ᾽ σι ΄ ὶ . ὯΝ οὖν, ὥσπερ λέγεται, ἑκούσιοί εἰσιν αἵ ἀρεταί (καὶ γὰρ τῶν 

10. πρὸς τοῦτ᾽] 1]. (αὐ νἱ.) οἴηπθβ πρὸς ταῦτ΄. 106. ΚΡ πράττομεν. 
17. παρ᾽ αὐτὸν] ὁχ πὸ (εὖ νἱ.) ΚΡ; οεὐδ. παρ᾽ αὐτῶ. 21. καὶ εἰ--- 
τέλει] ΚΡ χαὶ τῶ τελείω. 22. 238. ΚΡ καὶ τῶν αἰτέων ἕξεων. 

19. εἰ δὴ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ. Ταῦτα 1. 6. 68 ἀοοίγίπο αα86 ἱπᾶθ 
ἃ, γ8 Ὁ 8 (εἰ δὲ μή) οχρῃοαΐω οβϑὲ. Οὐἱ ααᾶθ Αὐϊβίύοίθθβ. ὁρρομὶ ναὶ 
ἀϑαάπθ δ γϑῦθα ὁμοίως γάρ (Ὁ 20) οὐηπΐδ, ἰΐα οοτηραταῦα βαθὺ αὖ ἀ6- 
τηοηβέγθευν, ἰδέαι ἀοούυϊπδτα ἃ Ῥτανίθαξθ, αἀπδ8 59 ααΐϊάθιι οαἱρᾷ 1106- 
γϑῦαν, πϑοθϑβαγο Ῥϑυθίποσθ δα νἱνδυΐθιη. Υ. δὰ 1118 Ὁ 6. 7. ΕΥΡῸ 51 
απϊ8 ἔπαθεν ααὶ παπᾶ ἀπθιςοῦ ἄοοθτθ ὅτε οὐϑεὶς ἑαυτῷ αἴτιος οὐδὲ τοῦ 
ἀγαϑιὰ ποιεῖν (ν. Ὁ 8. 4), οοπέγῳ Θαπι σἱβ ΔΥσυ τη Ὠ ΟΥ ΤΠ ατιὰ 8. βθαιπῃ- 
δὰ δαὖῦ πῸ118. διῦ οχίρτια, οὐ. 

16. εἴτε δὴ τὸ τέλος. .... Ὁ 21 ὼ εἰ μὴ ἐν τῷ τέλει. Ἐππάᾶα- 
τηθηξιμη απὸ ἴῃ Πδο Ῥϑυῖοᾶο, πϑοξα να αὐ θοθάθηξθ βϑηἰθηξᾶ τὸ ὁμοίως 
(Ὁ 18) ργοθαΐαμῃ οϑὲ (δὴ), ἀθυηοπβίγαθιο αἰθίσαν ἴτπὶ σϑυθῖβ ἡ ἀρετὴ ἕκού- 
σιόν ἐστιν Ὁ 19 ἱποβῦ. ., Θυοά 51 γϑύθχη δῦ, παπᾶ αὐϊᾶθιη οπιπῖθ ἴδ, 
Ππαποπέ, αὖ οοπέγουθυβηβ ἀθ ᾿ρβᾶ υἱνγδαξ5 παδυγᾶ πα 11π|8 στ! παπαῦατν ἸοσαΒ 
(εἴτε --- εἴτε Ὁ 16. 17), αὖ ἅ6 Ῥεϊποῖρα! βϑηξθηθ ὅτε ἡ κακία ἀκούσιος 
δούστη θϑὺ Εἰ δὴ ἡ ἀρετὴ ἑκούσιόν ἐστιν, εἴτε τῷ τὸ τέλος μὴ φύσει 
φαίνεσθαι ἀλλά τι καὶ παρ᾽ αὐτὸν εἶναι, εἴτε τῷ τὸ μὲν τέλος φυσικὸν 
εἶναι τὰ δὲ λοιπὰ ἑκουσίως τὸν σιῤηύδῶτον πράττειν, οὐϑὲν ἧττον καὶ! 
ἡ κακία ἑκούσιον ἂν εἴη. 516 Θηίτη ταΐπτιβ απίάθτη οδἱθσϑηίὶ, βθᾶ πόαν 
οοπβέγαούϊζηθ τᾶθπι ἀἰοθγθύαν. --- 51 ἀ6 βϑηξθηίϊα αὐδθγαβ, ΡυΪὰ8. εἴτε 
Ὁ 10 πθ ἐδθεία ἃ ααϊάθτη τοίαϊαυύϊομθ θούὰση ααδ τηρᾶο Ὁ 8 -- 12 αἸοῖα, 
Βαηὺ δὰ ΠΙυᾶ εὐ μὲν οὖν Ὁ 154. τονϑυξὶ νἱᾶθβ; Ῥοβίθυττιβ γοῖο εἴτε Ὁ17 
ἴξα αἰδραίαῦ, ἑδπασδιη ροβδὶῦ υἱγῦαβ Ὠπτηδπδ ΠΙΌΘτΟ δηΐτηὶ ἃ ἰ ἐγ νἱη- 
αἸοανῖ, ϑὐϊδιηϑι τηϑῆοσθ 6 ραυτύδ νὼ νἱἀθαηΐαν αὰδ8 ἰπΠὯθ ἃ γοοθ εἶ δὲ 
μή Ὁ 8 γτγοροβῖίῥα βυπῦ; αὖ ἔογβίίδῃ τὸ τέλος αὐἰάθηη βθὰ τὸ βουλητὸν 
παίαστεθ πϑοθββιίαθε οαϊάατη ροτυτηϊξίαξατ, βούλευσις γϑῖῸ οὖ προαέρεσις 
Τρβῖτιβ δηΐταῖ τηθυῖίο δαἀβουϊθαΐαν: μπαθο δηΐμι βαηῦ ,, λοιπά“ Ὁ 18. 

82. ὥσπερ λέγεται. Βτονῖπβ 80 ῬϑΌ]10 οοηδαοσπεϊβ γ8 21-- δῦ δ᾽ 
οδάθιη Ῥγοροβιθοηθ δα θαπάθτη οοποΙ βίομθμι απι88 τηοᾶο Ὁ 16---21 16- 
στητβ ρουριθασ. πο δαῖτ πὰπὸ 46 νἱγίπέθ ἀϊοῖθαν (καὶ γὰρ τῶν ἕξεων 

. τιϑέμεθα γ8 22 ---34), τ 6].8 αυΐάθιη βοπύθηξίδθ, ἀτὰρ ἴπ ὙΘΥΌΪ5 
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᾿ 

τὸ τέλος τοιόνδε τιϑέμεϑα), καὶ αἵ κακίαι ἑκούσιοι ἂν εἶεν" 
ὁμοίως γάρ. 

» 4 ᾿ » 3 -" Φυτὰς ’ 
Κοινῇ μὲν οὖν περὶ τῶν ἀρετῶν εἴρηται ἡμῖν τὸ τὲ 8 

Ἷ [ Ν᾿ ᾽ ᾿ τὰν [ δε 9 τ γένος τύπῳ, ὅτι μεσότητές εἰσιν, καὶ ὅτι ἕξεις, ὑφ᾽ ὧν τὲ 
[κὰ δ γίνονται [καὶ] ὅτι τούτων πρακτικαὶ καϑ'᾿ αὑτάς, καὶ ὅτι 

24, ΚΡ ἑχούσιαι. 56. ἡμῖν] ΚΡ ἡ μὲν. τό τε] ΚΡ τὸ 51. ὅτι -- 
ἕξεις] ΚΡ ὅτι μεσότης καὶ ἕξις, οὐ 5Βἴτα. ΟΡ, 28. [καὶ] ὅτι --- καϑ᾽ 
αὑτάς] ΚΡΟΡ ὅτι τούτων πρακτικαὶ καὶ καϑ᾽ αὑτας. 

Ῥγοχίτηθ ργδθοθάθηξθυβ εἴτε. τὸ μὲν τέλος φυσικόν, τῷ δὲ τὰ λοιπὰ 
ἑκουσίως πράττειν Ὁ 11--19 παι Ππηρτοθαρθαΐαν, ταὐϊΐοπθ μαι αϊούτμι 
οδὺ; ἰοϊαιηααθ οὰπὶ 118 οοποίπὶν αὐτῶ δὰ Ὁ 1 οτϑπῦ εἰ μὲν οὖν ἕκα- 
στος ἑαυτῷ τῆς ἕξεώς ἐστί πως αἴτιος, καὶ τῆς φαντασίας (ἣ τὸ τέλος 
τοιόνδε τίϑεται) ἔσται πως αὐτὸς αἴτιος. ϑο!Π]οϑὺ αὐδδὶ δαὺ πυπαπδιη 
ὐιαϊέα, οββοὺ 1Πώ ορίῃϊο ἃ 81 --- Ὁ 12 δῦ Θχρίοβα. Αὐδδοῖαβ. μΒοο; 1ᾶθο- 
αἀθ ἴογτθθ ἐβοὔύσπα, αὖ 80 αἰύθγα ραγύθ οδυὐίαβ ἀρογθὺ Αὐἱβυοὐθθβ, ὥσπερ 
λέγεται Βουθοηβ; αι γΟ06 88 πὸ ἰΐω δαοίουθμῃ Βουστα γϑυθογατι ἴα- 
οἰοθαῦ διὸ εἰ βουϊρβιββοὺ ὥσπερ εἴρηται ν6] ὥσπερ λέγομεν; γ. δ 1114 
Ὁ 8 8ᾳ. δαμποῦ. οχίγ. 

Οδρ. 8. ἴδια ἀθ υπϊνουβῶ υἱγύαςίβ οὐμβίοδθ παύιγῷ βα 8. δούιση 6586 
ταῦπβ, Ὀγθυϊίου Αὐἰβύοίθθβ γθοθηβθὺ οαρὶύα ἀϊδρααύοηβ αἀαδτα ᾿πᾶ8 ἃὉ 
Τηϊύο τὶ Β παουβαὰθ ἰηβεϊυυ --- 1114 Ὁ 80. Εὖ ἀπαὰπὶ πιθη8 δάμαρ 
ἴῃ υἱ πιὰ αὐδιὰ ὑγϑούαν!ῦ αὐδθδύϊομθ αποἀδιητηοᾶο ἀθῆχα διῦ, δια 1]δτὰ 
Ῥδῦος δα ]οῖῦ ἀπαθ βοηΐθηὐία 888, τη6]1ὰ5 Ἰη δ! Πρσαῦιν --- 111 ἃ. 8. ΄ 

ῶῷ6. κοινῇ μὲν οὖν περὶ τῶν ἀρετῶν 56. τῶν ἠθικῶν. Βδ6Π6 φηΐπι 
56. ΤΠΘΙΠΟΥΘΙΏ 6886, ΟἸπΐῶ απ88 11. Β οὐ Γ' ἀϊδραϊοηθαν δα αἰξθυυαση ὑδη- 
ἄπτα νἱσθαθιμι σομαΒ βρθοίαγθ, ροβὺ 1100} 16 (λέγω: δὲ τὴν ἠϑικήν) οὐ 
1109 ἃ 20 (ὅτε μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἡ ἠθικὴ μεσότης) το Ἶῶπι πθ- 
6886. 6886 νἱἀθραΐαν Αυϊβίοίθι αὖ ἀϊοθγοὺ. ΑἸύθυτη σθῦὸ σθπὰβ τῶν 
διανοητικῶν ροβίαπεια 1108 ἃ 4 --- 11 ἀϊδύϊηχιθ οὐ βϑροβιυιῖδ, 16. Βθ1η6] 
αὐἰάθηαη ππαούβαπθ οοτηγηθιπογωνὺ (1108 Ὁ 9 ἃ. ν.). 

Οἵ, ὅτι μεσότητές εἰσιν: πο. Β ὕ οἴΠο] νἱάϊτητι, ἱπβθαπθηξι θα οῦ- 
ῬιδιΌυ8 Πγτηδυ οὐ ΘΧΡΙΙΟΒΤΊ. Θυοᾶ Ρτοχίηθ Βυ )αηρίθυν ὅ ὅτι ἕξεις, δᾶ 
Β 4 γοϑρίοῖῦ; ἀοίπᾷα ὑφ᾽ ὧν τε γίνονται καὶ ὅτι τούτων πρακτικαὶ καϑ' 
αὑτάς, αὦ Β1--8. Ῥυϊγηΐβ. σϑύοὸ 1101 Β οαρίδιθαβ απὶ τηθταϊπουῖῦ απ 
γἱῶ αἸβραναύο ἱπορθαδῦ, ἀυθ! 1 δῆηοη δῦ ἀο!οἰᾶ δαῦ ἰχαπδροβιίᾷ ρδν- 
ἀϊου]ὰ καὶ βου νοπάτπι δἰ ὑφ᾽ ὧν τε γίνονται ὅτι τούτων (καὶ) πρακτι- 
καὶ καϑ' αὑτάς. Θύδθ οοπ͵]θούατα ἀπογαμῃ Πἰργοσυσα ρα ΒΘ ΚΘΥα μι 

(ΚΡ οὐ Ὁ), Π1]ὰὰ καὶ οταϊθυθαθατι ποίου! αΐθ ἢγταδύατ. 
28, καὶ ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκούσιοι (αἴ ἀρεταί): 1ἃ ἴρϑῦτη αὐἱάθιῃ 

ὍΠῸ οαρῖΐα 1 1 ρουχαοίαϊατη οϑῦ; 864 αὖ δὰ βϑῆο απϑθϑθϊομθιι ῬΘυγθ- 
ἩΪΤῚ Ῥοββοῦ, ΠΟ ἰθιηθύθ ΟἸΧΘΙῚΒ χαθταϊἐθῆβα [1586 αὐδθοῦπαὰθ 1 1-- 
(περὶ ἑκουσίου καὶ ἀκουσίου ο. 1--8, περὶ βουλεύσεως καὶ προαιρέσεως 
ὁ. 4 οὐ ὅ, περὶ βουλήσεως ο. 0) Ἰδρίχημρ, -- Ηδιᾶ τηᾶ]6 Ἰριθαν ν8 27-- 39 
(ὅτι πεσόρη με, νννον ἑκούσιοι) αἀαδτη Ὀγθυ ββίμηθ θυ ρούονταῦ οαρύα, α18- 
Ῥεαναϊοιβ ππίνουβαθ Β 1-- Τ' Ἴ ρουϊαβίγαθα 6886. ὀθηβθᾶβ; αὖ ΤΩΪΤΘΥ]Β, 

ϑ 

᾿ ᾿ 
' 
᾿ 
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18 ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκούσιοι [καὶ οὕτως ὡς ἂν ὁ ὀρϑὸς λόγος τ114}»39 
προστάξῃ]. οὐχ ὁμοίως δὲ αἱ πράξεις ἑκούσιοί εἰσι καὶ αἵ 80 
ἕξεις" τῶν μὲν γὰρ πράξεων ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι τέλους 
κύριοί ἐσμεν, εἰδότες τὰ καϑ' ἕκαστα, τῶν ἕξεων δὲ τῆς 

929, 80. [καὶ οὕτως --- προστάξῃ] νἱά, 46]. 80. οὐχ] ΚΡ οὐχὶ. 

φαϊὰ ἰηβαροῦ δααϊ ροξαουῖῦ. Ουοὰ νϑῦὸ δάαιθαν καὶ οὕτως ὡς ἂν ὃ 
ὀρϑὸς λόγος προστάξῃ γ8 39. 80 58η6 οὐ ἴρϑατηῃ τηΐττιτα νἱἀθίασ. ῬΥΪπηαπι 
οηΐπὶ αα οὕτως οορὶἰαύΐομθ δἀγοοδηάθτη οὐῦ πρακτικαὶ 6 σβ8 28, ἰὰ 
αὐοα νἷχ ἴουυὶ ροίθδῦ; αὖ ἀθίπᾶθ ἰαπύθμι ἃ θθϑὺ, ταὖ ἴῃ ᾿1Όσὶβ Β Τ' ἴπη-, 
βίρῃηῖβ αὐδθάδτῃ οροῖῶ ροβιύω βιὺ ἴπ ἰϑύω απδθβίϊοημθ, αἀπδθηδηι 510 τϑῦϊο 
πύου δὐμίοατη υἱσύθαίθιι οὐ ᾿πΐοὺ τὸν ὀρϑὸν λόγον, τὖὖ ογηπῖπο ὈΪ8 ἐαπθαμα, 
1115 λόγου τηθηΐο τηᾶρὶβ δβιὉ ἔαούα αὐδπὶ πούὔαχϑθ 678 τα ππουῖβυ ἀ6- 
βογϊρέϊο: 1108 Ὁ 81 Θδῃΐτη δια τὸ μὲν οὖν κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον πράτ- 
τειν κοινὸν καὶ ὑποκείσϑω, δηϑήσεται δ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ, καὶ τί 
ἐστιν ὃ ὀρϑὸς λόγος καὶ πῶς ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς οὗ 1100 
Ὁ 86 ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική... . ὡρισμένη λόγῳ καὶ ὡς 
ἂν ὁ φρόνιμος δρίσειε (δα α. 1. ν.). ὙΙάοπάσθπτη ρίξαν, αὐτυτα Ἠ15. ἀἸο 5 
ἰαπύαμι ἐὐ] θαῖ5886. Αὐϊϑύοῦθθβ οοηβοπσβ βδὶῦ αὖ αὐδϑὶ οχίγῶ οὐ αἸπθ ἴῃ 
Ῥυϊποίραίθηα Ἰοοῦτῃ πούϑπι ἔδυ μδηο βθηϊθηθίδια (ηΘαὰ8 θηΐμι προστάτ- 
τειν τὸν λόγον οτηπῖπο δᾶμπο Ἰορίτηυβ) θυοοᾶγθὺ, 8 ογθάδτηιβ Ῥούϊα8, 
αὐαϊία μᾶθο ἃ Ἰθοΐοσθ αὐοάδτῃ 6586 ααἱϊ ορρουύαμιξζαϊθ ὑα}15. Ἰοοὶ Π]θοῦτβ 
ἴρ886 Βυ]αηχουῖῦ αποᾶ ἴῃ αηϊγογβῷ ἀοοίτιπα τηδρηϊ τηοταθηθὶ 6586 βοϊγϑύ. 
Υ. οὐϊαδμῃ Ῥσοχίτηϑ. 

80. οὐχ ὁμοίως δὲ αἷ πράξεις ἑκούσιοί εἶσι καὶ αἴ ἕξεις. Αρρατοὺ 
Ἰοηρθ αρίϊαβ. Βᾶθο δα]υμῃρὶ, βὶ ργδθοθάθηξία νοερῷ (καὶ οὕτως... προσ- 
τάξῃ) οἸδοία ἔπουϊπὸ; δχοϊριαπῦ θηΐτη ἰύα γοοθῖὰ καὶ ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ 
ἑκούσιοι. Νῶτη μδο θιηϊββῶ νϑυϊδαβ Ασίβύοίθιθβ μ6 ρ]υβ ἀἰχίββθ νἱἀθγθίαν 
αὐδιη Υ6] τύπτῃ τοῖο ν6] οδρὶ{ϊ8 7 αϊδβραύαϊο ρϑυτητθέογθῦ, ποπηα]]8 
Βα] πηρθηᾶα, οοπϑυὶὺ (--- 1115 ἃ 8) απο βοαὐθηὐίδιη βαδηη ἰηέτγα Ἰαβῦοθ ἡ 
ἤπθ5 τϑυοοαγοῦ. πῶ ἴῃ τ δα θῶ Ὑϑρυθϑϑαβ οϑὺ απ 1114 8, 18---21 16- 
σθθαπίτν, [θῚ Θηΐτη 8τὰ δυίνίτητιβ ὅτι ἐξ ἀρχῆς μὲν ἐξῆν τοιούτοις μὴ 
γενέσϑαι, ... γενομένοις δ᾽ οὐκέτι ἔξεστι μὴ εἶναι; 508 αὐδρᾶδπι δὰ 
Το τη6]1ὰ5 1ΠΠαβισαπάδιη ππης δοοθαπηῦ. Ῥτγορτία ϑηΐτὰ ΒΘὈϊ 5 ταὐϊο 
ΟΡΡοβιθ5 δοίϊομ! θὰ5 ἀθβουἰξαν : Ῥϑυβρίοθο αὐϊά θη ἀἰβουϊτηῖπο; αυδτη- 
«αδχη 14. ταΐπτβ οαπύθ ἕαοίαμη δῦ, αὐ ἀϊοογθίυν τῶν μὲν πράξεων ἀπ᾽ 
ἀρχῆς μέχρι τοῦ τέλους κύριοί ἐσμεν (Ὁ 81); φατηϊββῶ ϑηΐμὶ δ οὐ Ομ αα 
ἢ Ῥᾶγίθβ αἰγίβίουθ ΠΟ Ἰδτη γϑυιτη θϑὺ, ομαπἶδι ῬΘΠΘΒ ΠῸΒ ΘΆ86; ααϊ Θαΐπις 
Ρούθυϊῦ αὐτὶ τη8]6 ᾿ποθρϑυϊῦ ὈΘμ86 Ῥϑυρθυθ -- Ρτχδθίθγθα σϑίθυῦ ᾿οὔβθσνατο, 
ἴῃ μῖβ οοπγογθυβίδηη ααδθ τ] ΐϊτηδ, οαρ. 7 (1114 ἃ 81 54.) πιοΐϑ ϑϑὺ ρτου- 
5118. δι προ] σὶ. Νάτη απ86 116 ὀγαῦ ἀυδιςαὐϊο δῃ. ἢπὶβ Ῥγυοροβιθ ᾿ρϑὶ 
ΘιΟὕΟΥ 68. Βίτητιβ, θῶ ἄθαπο τηοᾶο δὰ παρίξαμα δὔατπθ δᾶ δϑούϊοπθβ ρουὺϊ- 
ὭΘΥΘ οοηδίαῦ (εὖ δὲ μή, οὐθεὶς ἑαυτῷ αἴτιος τοῦ κακὰ ποιεῖν Ὁ 8).. 
Μαρὶβ ἰριθαν τηδρίβατιθ οἱυοοὺ (ν. δὰ Ὁ 16 οὖ Ὁ 232), π0}16 Αὐἱβῥοθιθιη 
ταϊΓ ὉΠ 1118, ν 6] ἐνῖβοϊ βθηξθηςϊᾶ, αὐιδιη 51] ο πο ρῥγϑθέθυϊτθ Ῥ8. πο δυαῦ, 
αὖ γϑίθ! θυ α1Π 0116, τὴ Ὡρ ϊτπ5 ̓ παρθαϊνὶ αποτηΐηαβ ἐγαοία !οπθι τ υ τα 

οἰβιθάγασα τϑύϊοπθ ᾿πβυιθα ᾶ, ἰαπαῦατι τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντων, οοπβοϊαῦ, 

Ἷ 
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δ 4 1 ἀρχῆρ, καϑ' ἕκαστα δὲ ὴ πρόσθεσις οὐ γνώριμορ, ὥσπερ 1 ὁ 8.) 
ἐπὶ τῶν ἀῤῥωστιῶν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν ἦν οὕτως ἡ μὴ οὕτω 
χρήσασϑαι διὰ τοῦτο ἑκούσιοι. 

Τ' 9--Ε οχίῃ. ' 
: ἀναλαβόντες δὴ περὶ ἑκάστης εἴπωμεν τίνες εἰσὶ καὶ θΘ΄ὁὃ 
δ κεν ποῖα καὶ πῶς ἅμα δ᾽. ἔσται δῆλον καὶ πόσαι εἰσίν. 

3; το θά θαι ΚΡῸΡ χρῆσϑαι. 4. ροβὺ ἕκάστης ΒεΙκΙΚ. ΘοΙηπιδ. 
---.. 

1. καϑ᾽ ἕκαστα (.. 6. τὰ μετὰ τὴν ἀρχήν) ἡ πρόσϑεσις οὐ γνώ- 
ρίμος. Πρόσϑεσις ἀϊοῖθαν, ΠαθΙ ΒΒ αὐαϑὶ ἱπογθιηθηΐαιη; αὰὰ ἴῃ τὸ τι8ἷ- 
ἰαύϊι5 ἐπίδοσις. Οποᾶδὶ πὸ βοῖυὶ αὐἰάθιη ροΐθϑὺ, ααοπιοᾶο μαθίξιβ βϑιιθὶ 
Ἰητύϊο ἴμοῦο ἱπούθβοῦῦ, ὡρρατϑῦ, γϑια θα ἴῃ 6ὸ γοϊαπία 5 αὐ ἰθεῖο βαὉ- 
ὑγϑοία 6886: "ὥσπερ ἐπὶ τῶν , ἀρρωστιῶν “ οἕ. τὸν νοσοῦντα 11148 1456. 

2, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν ἦν 1. 6. ἀπ᾿ ἀρχῆς. Τία δᾶ οὕτως ἢ μὴ 
. οὕτω χρήσασϑαι τηδιχίτηθ οορ αι 15. ταῖς δυνάμεσι“ ααἀδ ὕπμῃ ααϊ- 
ἄθυι ποημάθτη ἴῃ ἔουπιδτη Βαϊ 8 Δ ΟΙοταπὺ (οἷ. Β 4). δία 6 115 τηρᾶϊ- 
ἰδπάπτη νἹἀθαύαν, απὰδ ροϑὺ Βπαηΐ, παπο β8η6 60 πο βρθοὐαὺ Αὐἱβθοίθ!θε ; 
564. ἀποῃῖδπι ΒΙΠρΡῚ]85 δοίϊο ΘΒ οὖ ΔῸ παῖδ ἀρίαβ Θβ586 οὖ ΠΠΌΘΥΒ. 6556 
γυ]ῦ, 6Χ 6]08 βθηὐθηθ ἀϊοθίυσ αἀαστη ΠΟΙ θυ ἴῃ ἀρΌΠαο χρήσασθαι 
τῇ ἕξει, ἴπτῃη ραύθυθ οὐϊδπι δὰ ᾿ἰϑύδιη χρῆσιν αἰϊαποῦ, απϑηηνῖβ οἰγοῦπη- 
Βουιρύαπη ϑρδϊιτη απὸ αὖ Προὺ ἃ ἀἴγθυβο τηοᾶο, γϑὶ ἰπ Ῥομπδτη γο6] ἴῃ 
τηϑ] αι Ῥαγίθιι, αὐ ροββὶῦ. ΕΥρὸ οἐΐϊαπι μετὰ τὴν ἀρχὴν ἴρθαπι παθίθαμι ὦ 
ΠΟΠ ῬΙΌΥΒαΒ γοϊπηΐα 5 Βυσηδπδθ Ῥούθβίμ! θχθυηθατη 6886, τοῦ δθρτοῦαβ 
αὔοαπθ, αὐϑηηατδιη πϑαα βϑηὰβ ἐαΐαγαβ 510 ἀτπτητηοᾶο γοϊαθυϊῦ, ὑδμιθη 
ἴϑοθυθ τηυ]ῦα Ῥοβϑὶῦ ααἱθαβ ἸΠΟΥΌΪ νἱτ οἥἴτίηραῦ, Νβϑο ἰαιιθη ρὨ]]ο80- 
Ῥἢτι5. ἴῃ. Ὠ1Β5 ΠΙΌΥῚΒ πἀϑαῦδιη δ ᾿ϑύαβ βθη θη δθ Θχ]]οαηα5 ἀθβοθμπατ. 

6 απϊγουβᾶ οὐμιοῶ νἱγύαίθ δοῦστη δὲ 4 18 --- Γ' 8 (Υἱά. δὰ 4 18). 
ἴασα ἰριδαν Αὐϊϑύονθιθβ ρουρὶὺ δᾶ βίηριϊαβ αὐδβαιθ 1115 ρου γδοίδηδαβ, 
βοἄθηη ῬΆΘΗΘ. ΠΌΤΙΘΙῸ Θοἀθιηαιθ οΥαΐπθ απὸ Β 7 (ἃ. γν.) Θὼ8 ἰδηαθδιη 
τη θαϊοου αὔθ γθοθηβϊ. Εὐθηΐτη αἀποπίθπι τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυ- 
χῆς ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἵ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην 
καὶ τελειοτάτην (1098 ἃ 10), οὐ ἰᾷ ἴρθύτη πθοθθ86 δϑὺ βίπριϊαθ σἱγϑαξοϑ 
αποξαποῦ δβαπὺ ῬγΟῸ6 ποβοϑηδαν τὖ ΘΟ ΡΟΠΙ ᾿πδθ 886 ροβϑίηῦ. 

δου οπάατη ἀαύθηι ἴῃ πᾶ ααἀ88 ὑγδηδιθαμπη Ραγαῦ βοηὐθηὐῷ 111 ἃ 
4. ὃ ἀναλαβόντες δὴ περὶ ἑκάστης εἴπωμεν ἀο]οίο θοπηπηδίθ ϑιῦθ εἴπω- 
μεν. Ἕ κάστης 50. ἀρετῆς, αυοᾶ ἃ νοΥῖ8 κοινῇ μὲν οὖν περὶ τῶν ἀρε- 
τῶν 1114 Ὁ 260 γτϑρϑίθμπαυσι ϑϑὺ; ἤθμδοθβ θηΐτη τιθιπουϊᾷ Θτδθοὶ βαμῦ, εὖ 
τοῦτο βϑηὐθηθδυαμη 5618] ἱπαϊοαῦδ, π ᾿πύθυροβί 5 αὐἰάθιη Ῥ] ΣΡ. νο- 
οἰθαΒ (1114 Ὁ 80 ---111ὅ ἃ 8) ορβουταίω νἱἀϑούαν. 

ὕὅ. ἅμα δ᾽ ἔσται δῆλον καὶ πόσαι εἰσίν: βυτῦ νοῖο, 81 τὴν αἰδῶ 
(ουἱ φοορᾶϊῦ Β 7 ἡ νέμεσις) 6 πῦτηθτο γϑύδυθτη γἰγθαθαμη Θχοθρουῖβ, οὖ 
ἦι ῖβ 1ρυῖθ οὐ Β 7 υπαθοίτη. Οποᾶθὶ Ασϊδυούθ᾽θιη, αὖ Ῥδ: ϑγαῦ, ϑηΐπιο 
οὐΐδιι δα 1ᾶᾷ βρϑούβββθ τοῦ ΠΌχηΘΥτΒ. γίνδαύαμι ᾿ηύθσου Ῥ]Θπσιβα 8 οϑϑϑῦ οΧ 
118. ὙΘΥΡΙΒ βαῦ18. οουθαμι ϑϑῦ, 60 τηϑρῚ8 αὐδουθῦαν ἀἀοπδτη ἰαπθπι πο 0 
ἴρ88. δὲ οδνίβθθ υἶβιιβ δ, π τη816 αὐἱᾶᾷ οπϊ ὑοθυθύασ. Απ Β86 αὐ]ᾶθη) 
ἀθ τ ουμθῖαμι ΘΟΉΒΘηβιι βα 8. Θοηϑύαγθ ραύαθαῦ 5606 ἴρϑαπιὶ οοπῆοθεΐ 
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τ᾽ 9 καὶ πρῶτον περὶ ἀνδρείας. ὅτι μὲν οὖν μεσότης ἐστὶ περὶ τι15 « 
᾿φόβους καὶ ϑάῤῥη, ἤδη καὶ πρότερον εἴρηται. φοβούμεϑα 
δὲ δῆλον ὅτι τὰ φοβερά, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 

1. χαὶ πρότερον εἴρηται] ΚΡΟΡ φανερὸν γεγένηται. 8. ὡς ἁπλῶς] 
ΚΥΜΡΟΡ ἁπλῶς. 

τ88 Βαχηδηδβ νἱϊατααθ ὈΟποΥαμι 8818 ΟὈβθεγαββθ, αὖ ουτϑηαἹ ΡΟΥΘ τ 
Ῥτοοαὶ οββοὺ Εἰθηΐμη οἃ υἱᾶ δὸ σταδίοπθ αἀπᾶ8 ργϑθβίο Θγαῦ ΘΌΤΩ ΠΟΠ 
6586. ὈΒΌΤΙΗ δρρατγϑῦ αὖ Ῥτοΐθοῦαβ ἃ Βαᾷ γἱσύσ ϊβ ἀοβπιξῖοπα ὅτι περὶ πάϑη 
καὶ πράξεις μεσότης δαῦ οτηπῖα παϑῶν, αὐδ8 ἴῃ δηΐτηο βαπῦ, δῦ οτηηΐδ 
πράξεων, αὐαἰδὰ8 οροτὰ ἀδπᾶα οϑῦ, σϑπθῦα δηΐθ ΟΟυ]08 ροποχϑὲ δἴαπθ 
ἴα αὐδοϑέϊοπομι πόσαι εἰσὶν ΔὈβοΙαὐᾶ αὐδοδύϊομθ περὶ ποῖα ὑπύϊπβ απ 51 
ἀρροτοαογοίασ. Θυδ ἀθ τῷ γν. δᾶ 1101 ἃ 88. 

1) Γ΄ 9--1 (111δ 8 60 --- 1117} 29) περὶ ἀνδρείας. 
ἀνδρείαν ΒΟΚΚοταΒ υθίαπρ βου ἴῃ Νῖο.; ἀνδρέαν Ια πθ΄ ἴῃ ῬΟ]., ἔδυϑ 
ΒΘΙΉΡΘΟΙ ἴῃ ΜΜ. (εὐ 1187 ἃ 10 οὐ 1906 ἃ 838 ἀνδρεβία 680) δίαυθ 'π ρῃγ- 
516 15. βουϊρεϊβ (ΌΪ βοῖιθὶ οοουνγῦ ἀνδρεία 648 4 10); δ 'ἴπ Ἐπάθιηϊῖβ 
Ῥᾶθῃθ ἰούϊθβ ἀνδρέα αποίϊοβ ἀνδρεία Ἰοσιθαγ. 6 τῷ οἵ. (μθ Ῥὶαΐομὶβ 
Μϑμόμπθη οὖ Τιϑομϑίθιη ϑα]θρθ) Εὐπᾶ. Γ 1 οὐ ΜΜ. 4. 20. [πὰ Νῖο. 
ϑιαΐθια 46 118, αὰ86 δᾷ πᾶπο σἱνξαύθια ρϑυ πθηῦ, ααδίθπου ροὐϊββίτηαστη οὗ- 
Ρ᾽θθαΒ ἀρίθαγ; αὖ ῥυϊθηαμι 111 8. ὃ --- Ὁ 234 οἰτουτηβογι θαΐαν, δα αὐδ8- 
Βδτ γ65 ἔογεϊδαο ἴρβῶ βρϑούθὺ οὖ ἀπϑθπδηι ἴῃ 11118 βιὺ 6]08 ταύϊο, ἀθὶπᾶθ 
1116 Ὁ 34 --- 116 9 νἱῦδα αὐδ 6χ αἀἰνθυβὶβ ραυ θα δ νἱσύαςϊ ορρο- 
βιίω βαπὺ δἀπιη γθηξαῦ: ἰθυῦο ἰοθοὺ 11168 10 -- 1117 ἃ 28 τϑυθυύβὰβ δὰ 
γῖνστιη ἔογίθιη ῬΒΙ]ΟΒΟΡμὰΒ οβίθμαιῦ, 6886 αὐἱπαὰθ ἀροπαὶϊ Παθοπάϊνθ 
τη 085 απ 51 π}]τὐπαϊηθηη δ] απᾶτη νἱἰγύτπ ῖβ χα θθαηῦ, αὐ ἃ γϑγῶ 6]18 
πϑῦγᾶ γ6] δ! ασπϑηΐατη γ8ὶ ὑοΐο οοϑὶο αἰβδυδηῦ; ἀθηΐαπθ οἂρ. 12 (1117 
ᾧ 29 --- Ὁ 22) 1ὰ τηδχίτηθ βρθοίαξυσ αὖ απἰα 810 ἔου πα ]ηὶ οὔσῃ ἀο]οῦΘ 
οὗ οὔτῃ σαπᾶϊο γθοΐθ ποβοαύασ: οὐἱ αὐϊάθιη απδοβύϊομὶ δοοθηβθαηἑῦ 
αὐδ8 Ροβύ, οοπιραγαία, ἴθ Βαπο ρδτῦθηι ἱρηδυϊᾶ απ ᾿πὐθιηρουϑηθᾶ, 1119 
ὃ 231-88 Ἰορσυπίαν. 

8) 111 8 6 -- Ὁ 34. ἴὰχ Βυ)]05 οαρὶθ8 ῥυΐοσθ ραγίθ --- Ὁ 6 ἰὰ αὐδ6- 
γἱδαν περὶ τί ἡ ἀνδρεία; 6 απ αὐΐάθηι τῷ ἰΐα ἀρίξαν, αὖ ἀθηποπβίγθἑυν 
τίνα τὰ φοβερὰ περὶ ἃ ἡ ἀνδρεία (ἃ 34). 

Ἴ. περὶ φόβους καὶ ϑάῤῥη ἤδη καὶ πρότερον εἴρηται γ. 1107 8, 88. 
Φυῦμι ἸρΊθαΣ ἴῃ Ῥυοχίτηῖβ ἀθ τηθῦπ οὖ 46 115 αὐδ τηθέμαστα τηουθηὺ 415- 
ῬΡαδθίαν, ποὺ ἰΐθα δὺ ἴῃ αἰΐθσο δηΐμηὶ αἴϑδϑοῦα κι ἴῃ 115 αὰδ8 δὰ ἅππατη 
αὐεπϑηῦ, ἘΠ Θηΐμ ααυοπίδαι Αὐϊβύοὐε!! οοπϑίαῦ ὅτι περὶ ϑάῤδῥη καὶ φό- 
βους ἡ ἀνδρεία οὖσα οὐχ ὁμοίως περὶ ἄμφω ἐστίν, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ 
τὰ φοβερά (τ 8. 39---ὐϑ), βαύ5 Βα θϑὺῦ πὰπο δαῦ Ἰὰ ἰοαὰὶ ἰδπαῦδηι τὸ 
ϑαῤῥεῖν δθὰ τὸ εὐθαρσῶς ἔχειν Ῥχουδὰβ ἰάθιη εἰῦ αποᾶ τὸ μὴ φοβεῖσϑαι 
(111ὅ ἃ 21. 28), φαῦ ἴα αὖ βριηϊβοθῦ πϑυίηθιη βαϊύθυη ἔμ186 ἀθ α]ξδοσᾶ τῷ 
7ααϊοδύασαμι 6580 ἀυχητηοᾶο αἰ ουῖαβ τοὶ πδέσσαμη τοῦθ ρϑιβρθχουῦ 
(ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ϑαῤῥαλέα 111 Ὁ 10 οὐ ἔδσθ Ἡβάθιη γὙϑ 8 ἴθ. 16 οὐ 18). 

8. 9. ταῦτα (.. 6. φοβερὰ) δ᾽ ἐστὶν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ κακά" διὸ 
καὶ τὸν φόβον ὁρίζονται προσδοκίαν κακοῦ, αὖ Ρ]αΐο (Το 65 198 Ὁ) 
δέος προσδοκία μέλλοντος κακοῦ. Ἰίααπιθ ΠΙοΘὈϊΌ ϑαάῤῥος ἄΐϊοοθγθ προσ- 
δοχίαν ἀγαθοῦ. Αὐ 5. αὐϊάθιη ἀπ ξογεϊασ βρθοίασθ νἱϑδθυθέυσ δὰ 

Αὐἶρε, ἘΠμῖο. 19 Ν 
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γι ᾿ ΠῚ ν , ΦσλΑ , αἱ ταῦα κακά διὸ χαὶ τὸν φόβον ὁρίξονται προσδοκίαν κακοῦ." 9 
" - 

10 φοβούμεϑα μὲν οὖν πάντα τὰ κακά, οἷον ἀδοξίαν πενίαν 
΄ ᾿ἀρῳ αν ὁ τὸ ΄ 3 3 3 Α , τ 3 

νοσον ἀφιλίαν ϑάνατον, ἀλλ οὐ περὶ πάντα δοκεῖ ὁ ἀν- 

δρεῖος εἶναι᾽ ἔνια γὰρ καὶ δεῖ φοβεῖσθαι καὶ καλόν, τὸ 
᾿ ᾿ ᾿ 3 τῳ 

ὃὲ μὴ αἰσχρύν, οἷον ἀδοξίαν᾽ ὁ μὲν γὰρ φοβούμενος ἐπιει-. 
Ἁ ᾽ εξ ς Ἁ , 3 ᾿ ’ 

χῆς καὶ αἰδήμων᾽ ὁ δὲ μὴ φοβούμενος ἀναίσχυντος. λέ- 
1 γεται δὲ ὑπό τινων ἀνδρεῖος κατὰ μεταφοράν᾽ ἔχει γάρ 

δ » 
τι ὅμοιον τῷ ἀνδρείῳ" ἄφοβος γάρ τις καὶ ὁ ἀνδρεῖος. 
πενίαν δ᾽ ἴσως οὐ δεῖ φοβεῖσϑαι οὐδὲ νόσον, οὐδ᾽ ὅλως ὅσα 

ΡΤ 

10. μὲν οὖν] ΘΧ΄ ὑπὸ (αὖ νἱά.) ΚΡ; οοὐὐ, ααὖ οὖν αὖ καὶ οὖν. 

οαπούα, τηϑ]αγτιτ ὈΟΠΘΥ Πα 6 ΤΟΥΤῚ σΘΠΘΓδ 1, 6, δα οχηηΐα; ΘΥΡῸ ΠΘΟΘΒΒ6 
οὐ ἀηρστιβυϊουθυιβ ΠπΙ 8 αὐθα ὈΥΤ.Ο ἴῃ ΠΟΘ ΒΤ ΡῬΙΟΡΟβὶ αση δῦ οἱτ- 
Οὐχμιβουϊ θαύαν: ἰὰ αὐοᾷ ἴῃ ῬΥΟΧΙΤΩΙΒ ἴω ἢ, αὖ δτὰ ἀθιηοηβύγατι ΑἸΧΘΥῚΒ 
ὅτι ἡ ἀνδρεία περὶ φόβους (καὶ ϑάῤῥη), οὐ πάντας δέ. Ουδ ἴῃ τὸ Επ- 
ἀρθιηΐῶ π6ὸ ἰθιηθῦθ Π6Ὸ ΟΠΊΠΪΠΟ οοπΐγα, ᾿ρδῖαβ Αὐϊϑύουθ δ βϑηθθηθδ ῤ 
(ασδιη αὐἰάθτη 8115. οχ Ἰοοὶβ θθη86 οορῃϊ δηλ ὨΔΌΘΙηυι5) ῬΘ 6110 αἰγθυβῶ 
νἱᾶὰ ἴῃ ϑυπάθηη ἤμπϑια Ῥθυριηῦ, Υ. 1299 ἃ 89 ἐπὶ μόναις ταῖς τοιαύταις 
φαινομέναις ἔσεσϑαι λύπαις φόβος γίνεται ὅσων ἡ φύσις ἀναιρετικὴ 
τοῦ ξὴῆν οὖ 10. ἃ 88 8α. ὅλως μὲν οὖν φοβερὰ λέγεται τὰ ποιητικὰ φό- 
βου: τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα φαίνεται ποιητικὰ λύπης φϑαρτικῆς κ. τ. 1. 
ΟΕ 1889 ἃ 231 8αᾳ. ἔστω δὴ φόβος λύπη τις (46 αὐτὰ γ. αὐἰᾷ ρῬϑ0}1]0 ὡαΐθ 
1882 ἃ 9 --- 12 τποπϊδαχῃ 510) ἢ ταραχὴ ἐκ φαντασίας μέλλοντος κακοῦ 
φϑαρτικοῦ ἢ λυπηροῦ" οὐ γὰρ πάντα τὰ κακὰ φοβοῦνται. Οὐτπῃ Πΐ8 
ααἱ ΝΙΘοΙΙΔ Ομ θοναπι Ἰοσατα ΘΟΙαροβαθυῖῇ, αἰ θυ θηύΐαπι Δ ]1ατιᾶτη πο γἱδθ 
οὖ σα ιοιὶβ ἀϊδραύδμαϊ ὑαηὔατα, 56α οὐΐδιη βθηὐθηύδθ ᾿ρ86. ρϑσυοιριθῦ. 

12. ἔνια γὰρ καὶ δεῖ φοβεῖσϑαι καὶ καλόν. ΝΙοοιηδοθδ, Ἰρταγ, 
ααππι 0. Ὀ]δοθαῦ ἰλτηογθιι δι οουύθ ἰαπύθατῃ ΤΩ ] στα σθπθγῶ τϑίθυυϊ, αὖ 
βου υδίηθυα ἴῃ οϑυθβ ὑδηθαμη τϑυτὴ τὴἡθὕπμη τηογθπξίαπι ΘΘΠΘΙΙΡΙΒ 
ἀρποβουπῦ (οὐ περὶ πάντα 86. κακὰ καὶ φοβερὰ ὃ ἀνδρεῖος ἃ 11). Θυδ 

᾿ ἴῃ γτθ αἀὔδ8 ρυπηῶ οχοϊρί ποῦ ἃ δεὲὶ φοβεῖσϑαι καὶ καλόν, ἩΘΟΘΒΒΑΥΙΟ 6χ- 
. οἱρ᾽Θραπύασ αὐαὰτὰ ἀ6. νἱγθαῦθ δα σδ ρδύμν; ἴσο ἰοῦο ΠΟΟ σ'ΘΠΘΥΘ. ῬΘΥ 
ἀηϑ ἀδοξίαν (ὦ 10. 18). ΠΠ]πβέγαθο π βαὐϊβ αὐϊάθιῃ δρρατθῦ, αὐαοῦ οὐ 

' ααδηξαγτιμῃ ΤΘΥΏΙΩ ὁδούαγαθ ἴῃ Ὧ18 Ρνδθοδυθα αν, Δηποι τὰ μάλιστα 
κακὰ ἥκιστα αἰσϑητά, ἀδικία καὶ ἀφροσύνη (4382 ἃ 10)} Νοαὰθ θη 
τὰ ἀπὸ κακἴας (γ5 11. 18) βοϊπιη, 56 ἴρβῷ αἀποαπθ ἡ κακέα {ϊππηθπᾶδ 
οϑὺ, βίαπί ἄθτη πάντα τὰ κακὰ φοβερά (γ8 8---10). Υ. δὰ 1116 Ὁ 28. 

11. πενίαν δ᾽ ἴσως οὐ δεῖ φοβεῖσϑαι. Αταοῦο σΘΠΘΥΘ ΤΠΘ]ΟΥΤΤΗ, 
ααοᾶ ποὰ ὑϊπηπΐθβ πϑίαβ δῦ, ἴδπὶ 1ύω Ῥυοοθαϊδαν, τὖ Θὐϊατα σοπέγαυἹ 
ΘΘΏΘΙΒ βίρυϊα απδθαὰθ τηϑ]ῶ βθρομδηύαῦ, ἀοηθο πᾶ ΤΟΥΒ γ8 20 16]1- 
αὐδ' 0. πο αὖ ρῬουνθεϊγθύαν, ἴρβᾶτη αὐἱάθπι ἔουθϊα]η18. πϑίανγδτη, 
αποπίδιη γἰγδαβ δϑὺ (νυ. δ γ812), ϑάνοοδιθ ποη Ἰἰοεραῦ, 5βθἃ δᾶθυαῦ ἬΝ 
σῦξδθ ἀϑι8, αἀὸ ἔουθβ ποι αϊοϊδαν αα] ἴῃ 1 01}} ν 6] ΚΑΛΉΝ, ΥΘΥΠΠῚ 60}- 
ἀἰδίομπθ μοποούθ γϑυβαῦαν 964 ααἱ ἴῃ ρϑυϊοι]β; δαθγαῦ πθοθβδὶ δ ααδ6- 
ἅδη 6 γαὐίομθ ἀἰβρυ αθϊοιιβ ργοροβιθαθ παύω, γϑύϑῃβ 11 τὸν ἐλευϑέριον 
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Τϑ9 μὴ ἀπὸ κακίας μηδὲ δι᾽ αὑτόν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ περὶ ταῦτα τιιδκ 18 
ἄφοβος ἀνδρεῖος. λέγομεν δὲ καὶ τοῦτον καϑ᾽ ὁμοιότητα" 
ἔνιοι γὰρ ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις δειλοὶ ὄντες ἐλεὺυ- 20 

ϑέριοί εἰσι καὶ πρὸς χρημάτων ἀποβολὴν εὐθαρσῶς ἔχου- 

σιν. οὐδὲ δὴ εἴ τις ὕβριν περὶ παῖδας καὶ γυναῖκα φοβεῖ- 

ται ἢ φϑόνον ἤ τι τῶν τοιούτων, δειλός ἐστιν᾽ οὐδ᾽ εἰ ϑαῤῥεῖ 
ς μέλλων μαστιγοῦσϑαι, ἀνδρεῖος. περὶ ποῖα οὖν τῶν φοβερῶν 

ὁ ἀνδρεῖος; ἢ περὶ τὰ μέγιστα; οὐϑεὶς γὰρ ὑπομενετικώτερος 90 

20. 231. ΚΟΥ ἐλεύϑεροί. 22. ΚΡ γυναῖκας. 94. οὖν] ΚΡΟΡ γ᾽ οὖν. 

οατη Υἷτο ἔουεϊ (ἃ 20 5.), τὸν μὴ ἠλίϑιον μηδ᾽ ἀνδραποδώδη (1126 ἃ ὅ. 8) 
οατα ἰρηᾶγο οοπέαπαϊ (α 22---94). --- [ηὐουρυθίθ ουὶβ δαΐθιι {Π]πἃ οὐ δεῖ 
φοβεῖσϑαι γ8 11 (οδϑὺ δῃΐτη δια θίστπαμι, απδτηαθδτα ἴῃ ΕΠ ΗΪοΪΒ. πὸη ἴη- 
γΘη165 Αὐϊβίοξζθθια. ἰᾶπὶ Βα ΟΠ ἰύοΣ. ἀἰβοθυπθηΐθι) 2,80 ᾿π θη, ΠΟπΘ- 
βύμ 18. ΠουηΪπ6. τηθὕπμ διατηθίθτϑ “, ὨΘαῸΘ γΘΥῸ ,,γθύθμητν Ταϑυῶ ποπϑβέα 8 
Ἰθρθ ἐππογθύς; ΠΙπᾶ δηΐτη ἀπᾶμ δοουγαῦα, ΟΡΡοΒιδομ5 σγϑῦϊο Ροβέαϊαΐ (οἴ. 
γ8 12 "ἔνια καὶ δεῖ φοβεῖσϑαι), πος ἃ τηθπΐξθ ῬΒἸ]ΟΒΟρΡΪ οταηΐπο ἔδυ 
ΔἸΙΘπα πὶ 6556 δἰυτηδυθ διβαΒ δῦ ααἱ Πατατη ΥΘΥΌΤῚ Ῥ]Θπίογθπι ΘΟρ ϊο0- 
πθτὰ Βεθθί. 

22. οὐδὲ δὴ εἴ τις ὕβριν... ἃ 34 μέλλων μαστιγοῦσϑαι, ἀνδρεῖος. 
Ιὴῃ Ηὶβ ἰδ] βρθοίαμπξίυγ, ἴῃ ααἰθαβ 15 απἱ ταϑῦπ οατθαὺ ἔμο116 1ῃ οοπΐθτη- 
ὕπτῃ ἱποϊάουῦ. ΝΙΒΙΙΟυαΐπιΒ ἀθ θοάθιη ρϑηθύθ 4ἀθ αὰὸ δηίθα (ν. δᾶ 
Ὑ8 17) ΔΡῚ βαύ8β οϑυΐατη δϑῦ: πϑαὰθ δηΐτη δι 6 απ θιηουϊᾶ Θχοϊ ἴββθ α1- 
Χοσῖβ, απδθ τηοᾶο γ8 17 (οὐδ᾽ ὅλως οοὐ.) }υαϊοαπαϊ πουτὴα ρτοροβίία ϑϑὲ, 
προ ἀαθίυμη 6886 ρούθϑὺ απἰῃ ὕβρις ἰδία, οὐ τὸ μαστιγοῦσϑαι ἴζα ἀϊοαίαΣ 
εὖ μὴ ἀπὸ κακίας μηδὲ δι᾽ αὑτὸν 510: οὐσὸ οὐ δεῖ φοβεῖσϑαι. ϑοΠοοὺ 
αἰϊαὰ δῦ ποῖ ΘΌΓαΥΘ ὉΠ] πδτη γΘ πη, ΔΙ πο τηθύμθυθ. 

34 3ᾳ. Θυῦπι ἰαπμάθηῃ ἴῃ 60 5810, αὖ βθροβιθβ αἰ νθυβὶβ τη δ] οστπι ρ6- 
ΠΘΥΌτ5Β ἀθ 60 σϑηθσθ, δ απο πἀπῦτὰ ἔονυϊθο βρθοϊθῦ, βὐαυπαθαν, Ρδὺ 
ἀπδ8 ποίϊομθβ δὰ ῬτοΡοϑβίδατη ποι ρϑέγθηϊξζαυ : ορουύθῦ θηΐτη τὸν κέν- " α 
δυνον Ἃ(γ6] τὸ κακὸν γ6] τὸ φοβερὸν) ἴῃ απὸ 1Π|ὰ οογπίθαν, οὖ ταϑρπῖδα-, 
ἀπ οθίθσα ΒΌΡΘΙΑΤΘ (τὰ μέγιστα ἃ 9ὅ, φοβερώτατον ἃ 36, ἐν μεγίστῳ. 
ὦ 80) οὐ τὰ Θ888 Θοτηρδτα δι αὖ Ραμ ΘυυἸπλατῃ 51ῦ ΠΟῚ ἐνδῤἑἀανο (ἐν 
καλλίστῳ ἃ 81, ὃ καλός ἃ 88). Θυδ ἰπ τὸ αὐδοτθίαῦ, πὰ ἀπδ8 11186 

ποίϊομοϑ (46 ἐοτεἰᾶ Θμΐμη, απδ8 Ὁ 4 Βιθ]απρίθαν, ἐν οἷς ἐστὶν ἀλκή, ν. 
᾿ηἴν8) 686 βιηῦ, αὰδ οομ]πποίαθ ἴῃ ἰάθπι ἐθπᾶαπῦ: ἀἰχϑυῖβ θαΐτη, ρα] τὶ 
πϑύπιγαϊη, απππὶ ΠΘΙΩΪΗΪ ποὸῃ Δ]]ατπιϑηθαπη Ῥ]δοθαῦ, ταϊπσθγθ ἐθυσ ΟΥ̓ ΠῚ. 
ΤλοΘΌΙϊ Ἰριίαν ἀπθιζατ αὔστιθα σϑυθγῶ Ασὐϊβύοὐθ!θβ πᾶ οορἑαπαϊ πϑοθββὶ- 
ἰαΐθ δὰ ἤπθϑιη θχορίβίαμι ρϑυϊδίτβ δἰ, ἀπποι ρούϊαβ τϑξίομθ τοὶ ΡῈ] 1Οδ6. 
Βοεύθπᾶδθ πδ ϊξᾶ ΔῸ ΤαϊΕ]0 5101 ρϑυβυιδβδυῖθ, ρυϊποίρθυι ᾿ἱπίθυ υἰσϑαίθβ πόας 
ῬΟΒΒ6 ΠΟῚ δα γ8 ὈΘ]11088 τηδχίτηθ τϑἕουτὶ. Ῥγοΐθοίο θῃΐτη απῦτη γυ8 81.. 
82 σαυαθαῦ αὐοα οὐτὰ βιὰ ἀοοίγίηδ, ΒΟ] θυ μῖ8 τηο8 οἰγιξαύπιη οοποίπαῦ, 
Βαυα ποραύατγιιβ θϑῦ, ἃ Ἰθρίθυβ αὐἰάθηι ὈΘ]]ΠἸοδτ ἔοχύϊθα ἀϊπθπὶ πὸπ ἴᾶ60 
ΘΟ: αὐ 118. ἴῃ τη Ὰ ΠΟΥ θῸι5 δἴαπθ ῬαΪ]ΟΒΥἹΟΥΌῸ5 ῬΘΥΙΘΆ 18 βρθούθίαν αὐϑ} 
το ασ, νἱγίαβ, 5θα  ἀυῖα ῬυΙπιαχῃ, υἱάθαύαν, αὐοα ΡῬυϊτηθτη τοὶ ρΡα ]Π1ο86 
οοπαποεῦ (μάλιστα ἀναγκαῖον πρὸς τὸ κοινῇ συμφέρον). 

15. 
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οὐδὲν ἔτι τῷ τεϑνεῶτι δοκεῖ οὔτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε κακὸν εἶναι. 
δόξειε δ᾽ ἂν οὐδὲ περὶ ϑάνατον τὸν ἐν παντὶ ὁ ἀνδρεῖος 
εἶναι, οἷον εἰ ἐν ϑαλάττῃ ἢ ἐν νόσοις. ἐν τίσιν οὖν; ἢ ἐν 
τοῖς καλλίστοις: τοιοῦτοι δὲ οἵ ἐν πολέμῳ ἐν μεγίστῳ γὰρ 

καὶ καλλίστῳ κινδύνῳ. ὁμόλογοι δὲ τούτοις εἰσὶ καὶ αἷ τι- 
μαὶ αἱ ἐν ταῖς πόλεσι καὶ παρὰ τοῖς μονάρχοις. κυρίως 

δὴ λέγοιτ᾽ ἂν ἀνδρεῖος ὁ περὶ τὸν χαλὸν ϑάνατον ἀδεής, 
καὶ ὅσα ϑάνατον ἐπιφέρει ὑπόγυια ὄντα᾽ τοιαῦτα δὲ μά- 

ϑῦλιστα τὰ κατὰ πόλεμον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ϑαλάττῃ 
ταν καὶ ἐν νόσοις ἀδεὴς ὁ ἀνδρεῖος, οὐχ οὕτω δὲ ὡς οἱ ϑαλάτ- 

τιον" οἵ μὲν γὰρ ἀπεγνώκασι τὴν. σωτηρίαν καὶ τὸν ϑάνα- 
τον τὸν τοιοῦτον δυσχεραίνουσιν᾽ οἵ δὲ εὐέλπιδές εἰσι παρὰ 

τὴν ἐμπειρίαν. ἅμα δὲ καὶ ἀνδρίξονται ἐν οἷς ἐστὴν ἀλκὴ 

26. ΚΡ φοβερώτερον. Φ1. ἔτι τῷ] ΚΡ ἐν τῷ. 29. ΚΡΟΡ οἷον ἐν 
ϑαλάττῃ ἢ νόσοις. 82. αἵ ἐν] ΚΡΙ ΜΡ ἐν. 

21. οὐδὲν ἔτι τῷ τεϑνεῶτι δοκεῖ οὔτ᾽ ἀγαθὸν οὔτε κακὸν εἶναι. 
ῬΊγΘΥθΘ ΡγῸ Ἰοοοσθπι αἰγθυβιζαῦθ, βθα ἴῃ θαηᾶθιῃ βϑηξθηθίδμιη μαθο ἀϊοΐα 
βαπὺ δίαπθ θοῷ αὑδὲ 4 11 (ν. δὰ 1101 ἃ 84) δυάϊνίμηθβ, πὶ νΙἀθοαῦύαν 
λίαν. ἄφιλον καὶ ταῖς δόξαις ἐναντίον τὸ μηδοτιοῦν συμβάλλεσϑαι (πρὸς 
τὸν τεϑνεῶτα) τὰς τῶν ἀπογόνων τύχας καὶ τῶν φίλων ἁπάντων 
1101 ἃ 22. 

8ὅ. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ϑαλάττῃ: τὐϊ πἰγηίτατη ἔογῦθ ΡΥ] τη 
᾿πητηϊηθὺ οὐϊαηη τηδ 78 οὖ ΠΟΥΥῚ 1] 18 ααδτη ἴῃ Ρυρπηῶ, γ6] νἹἀθίασ οθυῦθ 
[816 τοῖς ἀπεγνωπόσι τὴν σωτηρίαν καὶ τὸν ϑάνατον τὸν τοιοῦτον δυσ- 
χεραένουσι (Ὁ 2. 8); Β6α Ἰᾶτὰ ἀθθδὺ ἀθοὺβ (ν. δὰ νβ 34). 

8. οἵ δὲ 80. ϑαλάττιοι εὐέλπιδες παρὰ τὴν ἐμπειρέαν: δάπυτηθ- 
γα] ἰριθαν ΔἸ ουῖ σϑπϑυΐ θουθχῃ, αἱ 6 ἀϊβραϊαίίομθ οῶρ. 11 βι πη] ταα!- 
Ὥθχη δ] απ γϑτὰθ υἱγύα β ργϑθ 86 ἰϑυπηὺ (1116 Ὁ 8---28). 

4, ἀνδρίξονται ἐν οἷς ἐστὶν ἀλκὴ ἢ καλὸν τὸ ἀποθανεῖν: ΒοΟ ααἰ- 
ἄριη βαὐΐβ οοπβίαὺ (1π86 ἃ υϑυρὶβ ἢ ἐν τοῖς καλλίστοις ἃ 39), αὖ 1Ππὰ 
πονῦτη. ἀπ ἴω αἰταμπαθθ ἰάθη 6886 ἀϊοθιητβ, αὐἰῶ ΠΟΙ π65. δηϊα τὶ 
ΔΘΥΪ ογμηΐηο ἄθοουθμι πο Ὡρπογθυϊηῦ πἰδὶ αποοᾷ Ποιμηὶ σἱρθηῦ 8116 18 
Ὑἰγίθσα ΒΌΘΥΙΠΙ ὈΒῚΒ ῬΘΥΤΩΪΒΒΙΙΒ Θββθὺ; απὸ ὈΙ8π6 βα0]αΐο γ6] να 
ἔνδοῦῖβ, ἔοθάσμι δαβρθούαστα υἱξαηΐθβ, πὸ ν᾽ ἀϊββθ 1108 αὐἱᾶθμ, τϑοῦθ ἴῃ 60 
αὐοαὰθ πὶ ἦδπι π1] ροβϑὶῦ πἰδὶ δῦ δὸ ἐοϊθγαγθ υἱγθαθθια αὐδοιῖ νἱγύα- 
ἰλβααθ ἄθουβ. 868 ποὺ αἰουπαιθ 86 μαθϑῦ, ορουίθοαῦ οϑυΐθ βίπρυϊα 
απδθαπθ αα8θ 46 ἔουυϊπϊπθ Ῥγορομθγθηίαν δα Ῥυϑθυηίββϑτη 678 ἀθβουῖ- 
Ῥύϊομθιη τρισὶ; ἰΐδααθ αἀασμη ἐϊπποῦ οὗ δάθββθ ροββὶὺ δὺ δῦθϑβθ, βἴγθ 
ἀλκῆς Ἰοοὰβ οβὺ ἀδέυβ βίνβ πο ϑϑὺ ἀαΐαβ, ποὺ αὐϊάθτῃ ποη δὰ τὸ μὴ 
φοβεῖσϑαι 868 δ τὸ ϑαῤῥεῖν βρθοίατο, ραύανουῖδ; αὖ δὐϊδιη ΟὟ Πδπὸ 
ααδοβίϊομθη ὩΘΡῪΘ ἴθναβ απο ἀθ παίυτῶ τοῦ θαῤῥεῖν ἀϊοθγθ Ῥᾷθῃθ πθ- 
σ᾽οχὶῦ ρΒϊΙοβϑορθ (νυ. δὰ ἃ 7). Ιΐὰ ϑηΐτα ἔουύθ δῸ ἱπίθο οοπϑυ ϊββοῦ, 

φοβερώτατον δ᾽ ὁ ϑάνατος᾽ πέρας γάρ, καὶ [9 
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τϑ ἢ καλὸν τὸ ἀποϑανεῖν᾽ ἐν ταῖς τοιαύταις δὲ φϑοραῖς οὐϑέ-ατιδοῦ 
τερον ὑπάρχει. ; 

10 Τὸ δὲ φοβερὸν οὐ πᾶσι μὲν τὸ αὐτό, λέγομεν δέ τι 
καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον. τοῦτο μὲν οὖν παντὶ φοβερὸν τῷ γε 
νοῦν ἔχοντι. τὰ δὲ κατ᾽ ἄνϑρωπον διαφέρει μεγέϑει καὶ τῷ 

μᾶλλον καὶ ἧττον" ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ϑαῤῥαλέα. ὁ δὲ 10 
ἀνδρεῖος ἨΡΌΜΗΝ ὡς ἄνϑρωπος. φοβήσεται μὲν οὖν καὶ 

8. τῷ Ἢ] ΚΥΝΡΟΡ τῴ. 

ΠΟ 5 ἤσουθ αὖ δούυτῃ ἀποαπθ τηθηξο δαπαπᾶο βδτοῦ απὶ τὸν ϑυμὸν 
ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν ἐπιφέρουσιν (1116 Ὁ 38 5α6.), 56 ἴρβαια ἔογυϊεπαΐηθτη 
δα 14 σϑητβ νἱσέπθαμι ρουξίπθυθ, απδ8 βἰπὸ περὶ ϑυμόν. Απποη ὁ ϑυ- 
μὸς Θἃ Ὑἱβ δῃίτηὶ δβὺ, αὰῷ βαγρὶῦ αὐδδὶ δα ἀθρϑ]θπάδβ στοὰ δάνουβαβ αὐ- 
απ8 δα 5βύδιη γϑὶ ᾿ἰθουξαΐθιη γ8ὶ] αἰσηϊαύθηη ν 61 παύσταμπι ὑποπάδιῃ ὃ Αὐ 
οὗ, αὔδθ ἴδπι ρυϊάθιη δα 110ὅ Ὁ 28 τποηϊέϑ, ϑαηῦ. 

Οδρ. 10 --- 1116 Ὁ 34. 7. τὸ δὲ φοβερὸν οὐ πᾶσι μὲν τὸ αὐτό. 
Ῥοβίαμπδιηι οοπδίαῦ περὶ ποῖα τῶν φοβερῶν ὃ ἀνδρεῖος (ὦ 34), νἱά]1οοὺ 
περὶ τὸν καλὸν ϑάνατον, μάλιστα τὸν κατὰ πόλεμον (ἃ 88. 86), το] απτατη 
οϑὸ, αὖ οβέοπᾶαΐυν αὐϑίθτη 886 ἴῃ μδο τ ρυδοθθαῦ νυἱῦ ἔουθϊ8. ΟὐδτΩγ β 
Θπΐτη θὰ αὑδὸ ἀϑαπθ δὰ Ὁ 234 αἸϊοαηξονῦ ὑπτη ΟὟ τοὶ παδαγαμ ἔπτη ΟὉ 
Ὀτγθυϊίαθθιη βου ρύου!β Ὡοοαγαξιτβ βιπρτα Ῥουροπαθηθὶ ὕδπι τηα]ΐαβ απδ6- 
βύίομθβ τηουθαηῦ, υὐ 5βαὐϊαβ ρυΐθιῃ ᾿ηἐθυργθίθηξουα ρμϑββίτη Ὀγθυϊίου δᾶ- 
ΒΟΥΙΙΌΘΥΘ αὐδ ΟἸΠΡ ΘΠ ΘΥ οὐαὶ θα8 τοραΐω 5 οβθοθυίτη, απᾶτη Ἰρβϑτη α185- 
οδρίαξοηθιη πἶποὸ 1ΠΠ|Ππὸ Ἰτηρϑατθθπι Ρ]6Πη6 ΘΧρ]οατθ: ὕδτηθη δι ΠΟΟ οτη- 
πῖϑι ἐθππαπᾶτη δι ΘΟΙΩΤ ΠΠΘτη ἤπθμι τϑίθυτὶ ποπα δι ἰστιατη θοῦ. ΝΘαπΘ 
Θηΐμη Ὁ 784. 60 βρϑοξαύαν, αὖ ργαθίθυ. γθαπῶ σϑπθγῶ Θουττη απ86 τηθύμτη 
τηπογοηῦ (ο8Ρ. 9) πονῶ αὐδοάδιι (νοῦ τὰ ὑπὲρ ἄνϑρωπον) ρῬγοροπδηζατ, 
504 ΡῬΘΟΌΠΥΘΙα δΠΐτηὶ ΠϑὈΪ τη ααἱ ἴῃ Υἱτὸ ἔοσοϊ δῦ ἀθβουιρύθετιβ ουΪ- Ὁ 
τη Όϊη τηοπϑῦ Αὐἰβύοίθθϑ, 6886 1ῃ Ηἷβ 8] απᾶτη ῬΙῸ τϑυτι αἸγθυβιζαῦθ 56}- 
ἀϊθ πα] αποαπθ αἰγθυβιθαίθιη πΠῸῚ ἃ 5 ΠΡΌΪΟΥ τα Βαϊ, 56 ἃ παξαγᾶ Βτι- ᾿ 
τηδηᾷ, παίθιη, Ηδπο ἰσίξαν δὐΐατη ἴῃ ἔουθϊ ποιηΐηθ να]θπέθιη ΟὈβουναθὶ- Ὁ 
ΤῊῸΒ, αὖ ΠΟ ῬΙΟΥΒῈΒ ὙΘΥΌΙΩ δι αὐοα 1116 ἃ 16. 19. 88. Ὁ 1 Β᾽τηρ] ]οὐδοὺ 
ἄφοβος 5868 ἀδεὴς νοοραύπβ ϑβϑῦ. ϑ'ιαπῦ γϑτο, 851 ῃ866 6χ Αὐϊβίοὐβ]!β 5θη- 
ἰοπυπᾶ Θχρ]οοπᾶα οἰπῦ, ὕγθθ ρο ββίτητιτη συϑᾶτιβ: ἀππ8 απδ8ὶ πῆγα Ποτηϊ- 
ποι (οὗ ΠΙατη ϑηριώδη δειλίαν δειλόν, κἂν ψοφήσῃ μῦς 11498. 8; οἵ, 
1160 ἃ 11 5.); αἰΐοσ ὑπὲρ ἄνϑρωπον, αἀὔθτὴ ΒΙΒΠ]οτηΐπα8., τὰ ῬΥΊΟΥΘΙη 1ἢ 
οἰθυηϊπαῦο ἔογύθ, ἰΐω βπης ἴῃ ἔθγοοὶ δατπο αι θατο (Ὁ 217. 28) ἱηνθηΐθβ; 
αὖ ἴῃ πηθαϊο ΘΟΙΊΤΩ ΤΠ ΠΟΙΏΪΠΠΠΔ τη ηΒαγ 8 Ὡοοοιηοαδύμβ ουδάτιβ, ἴῃ απ0 
ΡῬἰθυυσηατθ γϑύϑϑἐ τροσατα, οὖ ἰπ4 0118 αἸβουθηύίατη Ρτοδυῃΐ. 

Ἡ;ς φοβήσεται μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα 56. τὰ κατ᾽ ἄνθρωπον Ὁ 9. 
Οὐτὴ Ἠΐβ ϑηΐτη τὸ8 δϑὸ, δὰ δᾶθο υἱτίπβ γϑίουϊασ ; απ8 ᾿ηΐγω βααὺ γο]: 
ΒΈργδ, (Υ. ρυδϑοθάθηξθμι 8.) δὶ Αὐἱβῥοίθιθπι ὡᾶϊαβ, δαὺ δὰ ϑηριότητα, 
ΔΌΙΘραπᾶδ βαθὺ δὰ δᾶ ἡρωϊκόν τι καὶ ϑεῖον: πᾶθο ϑηΐπι Ηι ἀἰβοίτηαϑ.. 
-- ΕΥρῸ αθτα Υἱῦ ἔουῦβ ἀϊοαύαν φοβεῖσϑαι μὲν τὰ κατ᾽ ἄνϑρωπον 
φοβερά, ὑπομένειν δέ (ἀπᾶθ ἀρρατοῦ γοῦῦα ὑπομένων καὶ φοβούμενος 
Ὁ 18 τίρυη ἐηὐθυρυθίαπαδ, θϑ8θ., βαβέιιθηβ 116 απδηηαπδιη πϑαᾶ νϑοδῃβ 
τηθῦπ “5, Ῥυϊσηστη ἀρραγθὺ, ἄφοβον νοὶ ἀδεῆ {ΠΠ|Ὸτ πθ ἴπ μἰβ αὐἰάθηῃ ἴἰδ΄ 
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πιδοι τὰ τοιαῦτα, ὡς δεῖ δὲ καὶ ὡς ὁ λόγος ὑπομενεῖ, τοῦ καλοῦ Γ΄ τὸ 

1ὅ 

182 ἈΑΒΙΞΤΟΤΕΈΠΙΚ ἘΤΉΗΙΟ. 

ἕνεκα᾽ τοῦτο γὰρ τέλος τῆς ἀρετῆς. ἔστι δὲ μᾶλλον καὶ 
ξ δ τὰ Ἄ Ἂ 
ἧττον ταῦτα φοβεῖσθαι, καὶ ἔτι τὰ μὴ φοβερὰ ὡς τοιαῦτα 

φοβεῖσϑαι. γίνεται δὲ τῶν ἁμαρτιῶν ἡ μὲν ὅτι οὐ δεῖ, ἡ 

18. ΚΡ τέλος. ταῖς ἀρεταῖς. 

νοοδὔῦαμη 6886 (Υ. ΒΌΡΥΒ) αὖ ΘΧΡΘΙΒ βιὺ εἴθοῦαβ Ἰβέϊυβ, 86 ἴΐω αὖ τηούαϊ 
αὔθ ἴρ886. ρουβθηθας ποῦ οοάαῦ. Ορογύθοιῦ ἰοιθαν αὐϑουΐ δὴ σοϊαθυὶς 
Ι Αὐϊβύοὐθιθ οὺ αὰὸ πιοᾶο γοϊαθυῖῦ νἱσατη ἰουΐοση ἀἰβυϊποῦαμπι Θ8856 Δ Ὸ 60 
᾿ααἱ ἐγκρατὴς φόβου ἰδπΐαμα 65. Θποᾶ πὸ ἀἴοδβ, αποπίαπι εἴς ῥγοΐθοϊο 
86 αὐϊπριθαν αὐἱάδτη, ἃ τηθηὐθ βου ρῥου!8 Ἀ]Π1θηστη Θ886, 58 18 δι Ὁ ὉΠδΤῚ 
ΘΧΒΟΥΙΌΘΥΘ γΟΟΘΙ ΤορΊοΐβ: ἀνδρεῖος μὲν γὰφ. . ὃ ,ἀπαϑὴς λέγεται" 
ἐγκρατὴς δὲ ὁ πάσχων καὶ μὴ ἀγόμενος. ἴσως ἐὰν οὖν ἀκολουθεῖ δύ- 
ναμις (τῷ ἀνδρείῳ) τοιαύτη ὥστ᾽ εἰ πάϑοι μὴ ἄγεσϑαι ἀλλὰ Ἀρατεῖν" 
οὐ μὴν τοῦτό γέ ἐστιν ἀνδρείῳ .. εἶναι, ἀλλὰ τὸ ὅλως μὴ πάσχειν ὑπὸ 
τῶν τοιούτων μηδέν (126 Ὁ 90-- ́ 97), Θυλθαβ ἴῃ ὙΘΥΌΪΒ 81 ΠΟΒΠῸ]]ὰ ἴῃ 
ἀἰβοθυμθηᾶο 7αβύστη τηοάσππι Θχοθᾶρθυθ νἱἀθαηίαν, ᾿ἰοϑαῦ 14 ἴῃ Τορ οἶΒ, 
αὖ ἴρβᾶπι αὐϑθβέϊομθημ οατη. γα πῶ ῬΕΠΟΒΟΡΗΙ ἀοούτϊ πᾶ οομπβθη θύθιι 
Ῥθη6 ζῶ ῬγΌΡΟΠΙ οοποθᾶθβ. Νβο ἐδιηθῃ ἴῃ Εἰπἀθυηΐβ (γ. 1280 34 δεῖ 
μένειν φοβουμένους) ταυ]δοα 8 τηϊπὰβ ἴθ Μ Μ. δᾷ πϑπὸ τϑῖὰ ταὖ ῥ᾽ ατα 
δῦ 8118 ἀβογαπίαν, αυδιῃ αὐδθ Θἔϊδτη 6 Νῖο. Ροίϊ Ῥοβδίηῦ. 

15. ὡς δεῖ δὲ καὶ ὡς ὁ λόγος ὑπομενεῖ τοῦ καλοῦ ἕνεκα. Λάάδ5, αὐ 
οὖ 688 γοοθβ αὐ 16 χ ποηθϑίαὑϊβ ἀθβου ἰδ. Ρ]Θηΐοσθ ογαΐπο αἀδιπῦ, οὖ 
δρραγθαΐ Ῥουθίμθυθ 11185 ΠΟΣῚ ταΐητι8. δᾶ Ἰρβαπι. ΦἸΠ ΟΥῚΒ αϑϑούυμη. αυδπι δὰ 
δ Ἰτηϊ Θοηϑύδη τη 11} ορροβίξαπι, γοῦρθα κατ᾽ ἀξίαν γὰρ καὶ ὡς ἂν ὃ 16- 
γος πάσχει καὶ πράττει ὃ ἀνδρεῖος (γ8 19). ας ἴῃ τὸ ποίζωπᾶστη, ἤπθιῃ 
αὰο νἱγῦαβ οὐηηΐῶ τϑίθσαῦ ΠΟ ῬΥΪΤΩΌΤ ἴῃ 8 1Πυὶβ ἐῶ ἀθβουϊοὶ αὖ τὸ 
καλὸν δἀνοορθίυγ (τοῦ καλοῦ ἕνεκα); 1ἃ αποᾷ ἀθίποθρβ βᾶθρθ ἢὺ ὕμιν ἴῃ 
ουυϊὐπάῖηθ ὕπτα ἴῃ ππϊγουβῷ υἱσύαθθ, νϑὶαὺ 1116 11. 12; 1111 ὼ 8; 1178 
Ὁ 18; 1120 ἃ 28. 24; 1122 Ὁ 6; ἴῃ Ἐπιᾶ. 1229 ἃ 8; 1280 ἃ 27; 'ὰ ΜΝ. 

1190 8 28 οὐ 88. Αἴαιθ β᾽ τ} 106 7 οϑὺ ἴῃ σοθθ κατ᾽ ἀξίαν (Ὁ 19), αὐδθ 
Ῥοβὺ αὐϊᾶθηη Ρ]τι8 ΒΘ116] ποθ 11 ἸοθῸ ἀβαγραῦαγ, ἀπΐθ ποὺ οἀραῦ πυηῃ- 
αὔὐδτὰ (μα πὰ Θαΐτῃ Ἰαπαδ ὈΪ8 αποα Δ] θπτιτι οϑῦ 1100 ἃ 2ὅ βίου τοῦ κατ᾽ 
ἀξίαν). Ουῶ ἴπ τ μοὺ βα]ύθιῃ οομδῦαύ, Αὐἱβυούθθη ἄπτη γατὶθ Ἰοατποῦαν 
πῸη αἰνθυβῶ ἀἴοθυθ πθὸ που αὐδᾶδιη γοοθ δἰ 1 ἃ ρυΐογθιη ἀοούυ πατα 
ἱπητητι δα αγιτα ἔαϊδδθ; οομῆα!ῦ θηΐτη δα ἀπϑῖῃ πούϊομϑμι οὐηηΐῶ ΒρΘοίδθ, 
αὖ παρ᾽ ἀξίαν 810 αποᾶ παρὰ τὸ δέον οϑεὺ νοὶ] τὸ ὀρϑῶς (1122 Ὁ 28. 29), 
αὔαπθθ ἀθοουϊ οροτῶ ἀθέασ αὐϊοαπαιθ τγαύϊο να]οὺ (ὁ δὲ λόγος τὸ καλὸν 
αἵἱρεῖσϑαι κελεύει 1229 ἃ 2). 5:64 βυχμηπηΐαν Βδθο ἰδοὶδθ, πθὸ ρᾷθῃθ δἵ- 
Βυτηθηΐαγ, πράπτη ἀθιηομπβδίγαμηίανυ. Οὗ, αὐ δα 1106 Ὁ 21 οὐ δᾶ 11048 . 
11 πιοπῖΐ βαῃῦ. 

18, ἔστι δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον ταῦτα φοβεῖσϑαι κ. τ. Δ. Θαυμῃ 
τη 00 ΘΟΠΟΘΒΒΌΙΩ 5]ὕ (Υ511), π60 νίστιιη ἔογύθιη ἴῃ Πῖ5. τηθύπ ΠΡΟ Τ 6886, 
οανθπᾶστη δῦ 86 υἱγύπιβ ἴῃ οἰοοῦα αὐἱάθηη ϑηΐτηϊ π1] ρυορυίατη Δ ΌΘΙΘ 
οθηβθδαγ. Οαδτη ἴῃ βθη θηξίδτη βρη οούτγ, πἰ ΠῚ ]Ποτΐππ8. τηα]ύατη 11]θτὴ 
αἰοσγθ αἀαστη οὗ τησ]ύω διηὖ ἴῃ αὐ 8 ῬΥΟΥΒῸΒ ὉΪΤΩΟΥΘΙῚ ΘΧ ΘΗΪΠΊΟ 676- 
οθυῦ οὗ ΟμηΐπῸ υἱπὶ {ἰπηο 118 ᾿ππητηϊη ποὺ ἔταπραύαιιθ. Ἄφοβος γάρ τις ὃ 
ἀνδρεῖος (ἃ 16). 
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δ ᾽ ς ἰν δ 3 δ΄ ὙἝ -» ’, ὲ ς ΄ὔ 

Το δὲ ὅτι οὐχ ὡς δεῖ, ἡ δὲ ὅτι οὐχ ὅτε, ἢ τι τῶν τοιούτων ὁμοίως τι180 16 
ὃ ϑ Ξ ξ 

δὲ καὶ περὶ τὰ ϑαῤῥαλέα. ὁ μὲν οὖν ἃ δεῖ καὶ οὐ ἕνεκα 
ἀν , . ΄ ς "Ἔ δ, ς ι 
ὑπομένων καὶ φοβούμενος, καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε, ὁμοίως δὲ 

᾿ ΓΞ" ᾽ ξ ΟΥΣΝ Ἔτῷν ͵ Ἁ ς “ι ς “ 
καὶ ϑαῤῥῶν, ἀνδρεῖος᾽ κατ᾽ ἀξίαν γάρ, καὶ ὡς ἂν ὁ λόγος, 

3 » πάσχει καὶ πράττει ὁ ἀνδρεῖος. [τέλος δὲ πάσης ἐνεργείας 20 
᾿ Ἁ " Ν [τ " ἀρ Ψ ΄ ἘΣ ΄ ΄ 
ἐστὶ τὸ χατὰ τὴν ἕξιν. καὶ τῷ ἀνδρείῳ δὲ ἡ ἀνδρεία καλόν. 

» ς - 

τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ τέλος ὁρίζεται γὰρ ἕκαστον τῷ τέλει. 
» “ ς 

καλοῦ δὴ ἕνεκα ὁ ἀνδρεῖος ὑπομένει καὶ πράττει τὰ κατὰ 

380. ΚΡ πάσχηι καὶ πράττηι. 20--94. [“τέλος -- ἀνδρείαν ἢ] Ἰοο5. Β.8ρ. 
28. καλοῦ δὴ] ΚΡΊΡΜΡ καλοῦ δὲ τὰ κατὰ] ΚΡ κατὰ. 

19. κατ᾽ ἀξίαν γὰρ κι τ. Δ. Θαοπίδιη πρίσαπαπθ ἀξέα οβὺ ἄπδθ 
γ68 ᾿ἰπΐθυ 8586 ΘΟ ροππαπίαν απδυτη τϑῦϊο αὐγῶστιθ δοϑυϊηςα οὐ δὰ αἰδο- 
γτἶὰβ δοϑυϊπηθύϊοπθιη το] αὐᾶ οὺ τϑοῦθ σοιηρυΐαυ! ρούθϑὺ οὺ βθοῦβ, δρραγϑῦ 
Βῖο δίθιη ταξζομθυα ᾿πῦθυ τηδρ ϊ πἀ] ΠΘΊη ΤΩ] ΟΥΊΠ, αἀδ8 ὙΘΥΘΙΩῸΪ, ῬΟΒοΐ ᾿ 
οὖ Ἰηὔθυ ταϑροϊ πα ἀπθτα τηούδβ δηϊτηΐ, απὸ 1118, ἐϊτηθηαβ. Νϑο ἤδιπθῃ ᾿ς 
ἡ ἀξία ἀϊοῖϊϊαν αὖ 1116 ἀϊοοραῦ ααἱ τηδηᾶανῦ μὴ φοβεῖσϑε ἀπὸ τῶν ἀπο- 
κτεννόντων τὸ σῶμα, φοβήϑητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν 
χαὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ (Μαίί. 10, 238), 708:π5 τηδρὶβ απϑπι 66- 
ἰδτῶ οπιπῖα ἐΐταθθ θὰ ἃ δεῖ φοβεῖσϑαι (ν. δ ἃ 19). Αὐἱδύοῦθ]65. δηΐσας 
ποη ἰΐῶ δρὶῦ, αὖ Ῥγϑθβθαῦὶ Δ]10ὰ] ὑϊπΊΟΥἹ Αἰ τηθἐῆθβ ροπαβ ορροπδῦ 
αὐοα βεποίϊῃβ 510, 5864 ᾿ρϑπι ργϑθβθηΐζθιη ὀϊτηόσθιη, τορα αὐ 6715 πι8}] 
πἀηᾶθ οΥὐὔαϑ οϑὺ πϑίατῶ, ρθυρθηβῶ ὕθιηροσαση τϑυτπηατθ 6 ααἰθὰβ ἀριθαῦ 
τούϊοπο δα Ἰαβύστη αὐθπάδτῃ τη θπτη Ὑθοθβϑαγτιη 6586 ραύαῦ, αὖ πῖ81] ἔοτίθ 
ὑπὲρ ἄνθρωπον 510 ποπθοδίθϊβ Ἰθρὶ ραγθδῦ. 

20 ---2Ξ4: Ἰοοὰβ ππαϊαπθ ᾿τηρϑαϊθπβ. Ποιπομβίγαθαν, απο ν8 12 Ῥ61Ὶ 
86 οογύαια νἱαθραύαν, τοῦ καλοῦ ἕνεκα ἔοτξαθπι νίσυμη ἔδοθσθ απδθ ἔβοϊθ. ἢ 
Ὁ νϑῦὸ μᾶθο ἀδιηομῃβέγωϊο. τθοΐθ ργοοθαθσγθῦ, ἰΐα ἔθγθ βουϊθθπάπτηα οταῦ: 
τέλος δὲ πάσης ἐνεργείας ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν ἕξιν: καὶ τῷ ἀνδρείῳ δή" 
ἡ δὲ ἀνδρεία καλόν. τοιοῦτον δὴ καὶ τὸ τέλος καὶ ἡ ἐνέργεια" δρί: 
ξεται γὰρ ἕκαστον τῷ τέλει. καλοῦ δὴ ἕνεκα ὁ ἀνδρεῖος ὑπομένει καὶ 
πράττει τὰ κατὰ τὴν ἀνδρείαν. Οπὶθυβ ἴῃ βθηύθηθ8 νἱθ5 ΠΠπῶ᾿., καὶ 
ἡ ἐνέργεια" δρίξεται γὰρ ἕκαστον τῷ τέλει““ βΒαροντδααϊξατη 6586; πθατθ 
Θμῖμὰ δα ἰρβϑῃι ΟΟΠΟΙπβίοπθιὰ οἰβοϊθπᾶθμη πθοθββαυϊατη θοῦ. [ἢ οϑίθυ β 
1ᾷὰ αὐἰάθηι πο ἰΐῶ ταΐττιτα, τὸ (τὰ) κατὰ τὴν ἕξιν (ἀνδρείαν) Ὁ 21 ἔδγο 
Ἰάθιη 6888 αποᾶὰ ἡ ἕξις, Ὁ 28 8. ἔδσθ ἰάθη. αποὰ ἡ ἐνέργεια; γρουτοϊθἐὺ 
Θμΐτη τἰγυσηατθ Ῥυδθροβιθομπὶβ κατὰ πδίστ, Ἰοοουτσηααθ σαῖϊο δια θῖστι- 
ἰαΐθια ἀυοθραῦ. Ουϊὰ νϑῦὸ ἀθ ρυοροβίξίομθ τηϑῆουθ οϑπβθοῖθαν πἀπᾶθ Ὁ 20 
Ῥτοδοϊβοιθαν βου Οὐηὐγδυίατη ρούϊαβ ἀἴοθσθ Αὐἱβυούθ᾽ τὴ ΒΟ] δα 6586: 
οοπβίας ὅτι τέλος πάσης ἕξεως ἡ ἐνέργεια. Ουοᾷ δαξοτα ἢὰπο ἴῃ ΟρρΡο- 
δίδωμι ραγΐθση ἀϊοίξαν (πάσης ἐνεργείας τέλος τὸ κατὰ τὴν ἕξιν) ἴδα, ταὰ-᾿ 
χίτηθ γϑύθατῃ ουϊῦ, βὶ 4ἀθ βίπρα]15. δοίϊοπι θπι5 οοριδούαν ; 688 δηΐτη ἀπθτη. 
ῬΘΥ 86 Ρ]θσυσηααθ τηυῦο ταΐπτβ αϊσουϊαϊβ οὐ Ἰαπᾶϊβ παῦθτθ υἱἀθπξαν 
αὐ ΒαρΙδαΒ, ὕσμι βῶθρθ τῃθ]οῦθ ΘΟΙπ θη ἀδἐϊομθη. ΠΟ τϑρθυϊθηὺ 
αὔδα αποα «ἃ Βαθϊξιτι, Θοτηχηθηθτα ἔοπύθιη ταα]θαγατη ἀούϊοπατη, 60ῃ- 
βουυϑηάθτη ἢντηθηάυτη. δαρθηάττη πθοθββαυῖδθ βαπὺύ. Εἰ μου αὐϊάθιῃ 1η 
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πιδυϑ τὴν ἀνδρείαν. --- τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων ὁ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ Τ"᾿ 
95 ἀνώμυμος (εἴρηται δ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς πρότερον ὅτι πολλά ἐστιν 

ἀνώνυμα), εἴη δ᾽ ἄν τις μαινόμενος ἢ" ἀνάλγητος, εἰ μη- 
ϑὲν φοβοῖτο, μήτε σεισμὸν μήτε τὰ κύματα, καϑάπερ 

φασὶ τοὺς Κελτούς. ὁ δὲ τῷ ϑαῤῥεῖν ὑπερβάλλων περὶ τὰ 

οἵ. ΚΡ μήτε κύματα. 

ἐονεϊδπιᾶϊπθ ρῥοὐϊββί ματα. ΟὈΒΘΥΥΔΥ οοηβθηΐδηθιιπι δῦ, ααΐρρθ ἴῃ αὐ ἔοτ- 
ὑϊδου δούω βῶθρθ ἰὔω ἀο]ουϊθαβ γ61 του ϊβ ὑθυγουΐθιβ (οὐδὲν ἔτι τῷ τε- 
ϑνεῶτι δοκεὶ οὔτ᾽ ἀγαθὸν οὔτε κακὸν εἶναι: ἃ 217) οὈδθεβῶ βἰηῦ, αὖ ἴῃ 
τηραϊῶ τ ποὴ ἰθπΐαμα τὸ ἡδὺ ΟὈΙογούαν (ν. ᾿πΐτῶ οἂρ. 12), 804 οὐδ 
τὸ καλὸν ἐωπαπδπι ᾿ἰρ81 ρθη ργοροβιθατη θυδηθβοδῦ, πἰδὶ 1Ππ ῬΥΆΘΒΘΗΒ 
οὖ οθυύαμι ἴῃ 5π0Ὸ ἰρβίαϑ Βα ϊδα ὑθηθυῖ οθηβθϑῦ. 

Ὁ) 111ὅ Ὁ 34--11160 ἃ 9. Ῥοβουρυῶ Γουυϊ πα η18. παϊαγᾶ ρουριύαν δὰ 
νἱθια 111 ορροβῖύΐω. Αἰαυὶ ααῦτῃ ῬΥΪΟΥ Ῥδγβ αἰδβραϊαύομῖβ 46 ον ϊδ απ 8 
(11 ἃ 6--Ὁ θ), ααἃ τὸ περὶ τέ ἡ ἀνδρεία αὐδογοθαθα!, θοάθια 706 
δια οοπέγατίοβ αποβοῦπαιθ Βα Ι 8 ρουθπουθὺ (περὶ ταὐτὰ μὲν οὖν ἐστὶν 
ὅ τε δειλὸς καὶ ὁ ϑρασὺς καὶ ὁ ἀνδρεῖος 1116 ἃ 4), ἀπῦτη ἴῃ 51 ΠΡῸ]15 
γὶθ 8 οβύθπάοπάθπτῃ τγοϑίαθαὺῦ 1ὰ αποὰ ἀθ νἱγύαϊο Ὁ 6---24 οχρ]οαῦαμι οϑῦ. 
Θυδ ἰπ τὸ ϑοοϊαϊδ αὐἰάθιη, π60 Ῥίαπθ ἔογθαϊῦο δοοιατῦ, αὖ πουιθη τηθαϊο- 
οὐἰξαθβ ποι δαὶ θογθίατν; 564 ααππη αἰύγο βοϊδτητιβ ὑσυϊτηοασθ ἰπἰ 10 (8 6) 
ΘΙ θυ πηαβ, ον ϊαδίηθη. ἀποαὰθ τηθαϊοουι αύθτη υἱᾶθυϊ, Ἰᾶστη ὈΪπδΒ 
ὑπερβολὰς οὐ ἐλλεέψεις ροβέυ!δϊτηβ:; πᾶτη ἀποηΐδηι γἱν ἔουυ]8 ἴῃ ἀπδθαβ 
τθρυ5 (περὶ ϑάῤῥη καὶ φόβους) τηθαϊοοῦβ δῦ, ἀρ] 1οἱ τηοᾶο ἴῃ αὐτᾶσαθ 
ῬΘΟΟδΥΙ ρΡοὐθυῦ. Ἷ 

24. τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων ὁ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ οἵ, νΒ 28 ὁ δὲ τῷ 
ϑαρρεῖν ὑπερβάλλων οὖ γ8 84 ὁ δὲ τῷ φοβεῖσϑαι ὑπερβάλλων. Ὕπερ- 
βολὰς Ἰρὶθαν ὑγθ8 ἔθοϊῦ Αὐϊδύοιθιθβ, ααστη ἀπδθ μΘοθββδυαθ βἰπῦ; αἀσδ1η 
Θηΐη Ῥυϊσηδτα σοοαῦ, θὰ, ἔλλευψις μού ἀϊοθπᾶδ ουῖῦ βἰγηθ]αο πουπθη δα 
τιρυβ οἴδϑοίατη τοϊαύαμα ἕπουιύ. Αὐ οὐβύωρωῦ βο]]οθὺ ᾿ρϑίαβ τοὶ νουϊθαβ 
γ6] αν] θαπαϊ 6811] δἀθρθοῦμβ αὐδδὶ, αποτηΐητιβ Ῥδτττα 1111 ὩΏΪΤηΟ ΟΟΙ- 
τηούατη 6586 ἀϊοθγθῦ. Εὐ' ἰρϑαμῃ νίσυτη ἔογύθσα, ἅπτη ἄφοβον ἀδεῆ ἀνέκ- 
πληλτὸν ὡς ἄνϑρωπον (ἃ 16. 19. 88; Ὁ 1. 11) νοοδηητ8, δι μηχα ὗθ85 
Ῥτοΐθούο ποῦ ὑδπαῦδιη Ῥγορθ δᾶ ἐλλειψίν τινα δοοραθῃύθμη δηΐθ ΟΟΌ]08 
ΒΘΌΘΙααΒ. ἢ 

2ὅ. εἴρηται δ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς πρότερον: 1107 Ὁ 1. 2. 
20. μαινόμενος ν. Ὁ 1 παντὶ φοβερὸν τῷ γε νοῦν ἔχοντι: ὃὺ 1Π10 

τὰ ὑπὲρ ἄνϑρωπον βρθοοϊαθδμπίαν, δὰ αὐ αὐἰᾶάθιηιμ ῬγΟΡΙΘ ποι ρϑυθποὶ 
νἱἰτύαβ Βυσηθηδ. [π οϑίθυϊβ νοσὸ αὐΐαπθ ᾿1οθριῦ ἀπθιύατθ δὲ Αὐϊβύοθ!θβ 
1086, 51 αὐἷβ ποῖ {ϊτητπιουὶν ρούϊαβ αὐδτὴ τηθα]οου θυ ὑϊταυιθυῦ, ποο ἕογίϊ- 
ὑπᾶϊηῖ8. ποτηΐμθ σἱδαρδγαύαστιβ ἔπουῖύ. --- ἐάν ἄλγητος 1221 ἃ 16 οϑὺ ὁ ἐλ- 
λείπων περὶ ὀργήν; 1281 ἃ 88 ὁ ἐλλείπων τῷ χαίρειν καὶ λυπεῖσϑαι; 
γ. ἀναλγησίαν 1100 Ὁ 82. Οαῦσπι ὑϊπιοῦ 810 λύπη τις, ἄλγος δαῦθπι 
αἴσϑησις λύπης, ᾿ϑύδι ὩρΡρΟΙ]αὐϊο 6χ δᾶγθιβο αὐδϑὶ ροβίῥω οϑὺ τῷ ἄναι- 
σϑήτῳ ααἱ ρϑοοαῦ οοπύγα σωφροσύνην. 

28. καϑάπερ φασὶ τοὺς Κελτούς: οἵ, 1229 Ὁ 28 πρὸς τὰ κύματα 
᾿ ὅπλα ἀπαντῶσι λαβόντες; οἷ,, 8ὶ νἱβ, δον. ΕἼοΣ]. ΥἹἼΙ, 40. Ησπο 6Δ]- 

τ ΑΝ 
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Γιο φοβερὰ ϑρασύς. δοκεῖ δὲ καὶ ἀλαξὼν εἶναι ὃ ϑρασὺς καὶ 1115} 39 

προσποιητικὸς ἀνδρείας. ὡς οὖν ἐκεῖνος περὶ τὰ φοβερὰ 80 
ἔχει, οὕτως οὗτος βούλεται φαίνεσϑαι" ἐν οἷς οὖν δύναται. 

μιμεῖται. διὸ καὶ εἰσὶν οἵ πολλοὶ αὐτῶν ϑρασύδειλοι" ἐν 

τούτοις γὰρ ϑρασυνόμενοι τὰ φοβερὰ οὐχ ὑμομένουσιν. ὁ 
δὲ τῷ φοβεῖσϑαι ὑπερβάλλων δειλός καὶ γὰρ ἃ μὴ δεῖ, 
καὶ ὡς οὐ δεῖ, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκολουϑεῖ αὐτῷ. 86 
ἐλλείπει “δὲ καὶ τῷ ϑαῤῥεῖν᾽ ἀλλ᾽ ἐν ταῖς λύπαις ὑπερ- τιῖ6 « 
βάλλων μᾶλλον καταφανής ἐστιν. δύσελπις δή τις ὁ δὲει- 

λός" πάντα γὰρ φοβεῖται. ὁ δὲ ἀνδρεῖος ἐναντίως" τὸ γὰρ 
ϑαῤῥεῖν εὐέλπιδος. περὶ ταὐτὰ μὲν οὖν ἐστὶν ὅ τε δειλὸς 
καὶ ὁ ϑρασὺς καὶ ὁ ἀνδρεῖος, διαφόρως δ᾽ ἔχουσι πρὸς ὅ 

81. οὗτος] οἴῃ. ΚΡ. 

Ἰουτπιὶ οὗ οἰπηΐπο ὈδΥΡδτοτθη, αἀαἱ ἰπ βορ θη ομθη σϑύβαβ Παριῤαηΐ, ! 
ζυγογθτα τυϊγαηΐθβ ππᾶ γοοθ ΡΙαἴο (Πρ. ΙΥ̓́, 486 6), Ατιβύούθθβ ρυδϑίθυ 
Βθμο Ἰοοῦμι (1827 Ὁ 28 58α.; 909 Ὁ 9--1ὔ; 910 ἃ 28--88 56.), Επἀθτητιβ 
1.1. δἂ τὸν ϑυμὸν ροξϊπβ βθὰ τὸ ϑυμοειδὲς γ61] οὐΐδιη δα δὈυϊθίαθθιη 
αὐδηᾶάδτη τοῦ ϑαῤῥεῖν γοΐδετιηί, ααδτη δα ἀναλγησίαν. 

29--- 338. Οἱ ϑρασεῖς, ἀα8165 αὐἰάθτη πο ἀθρὶπρτιπθαν, να πϑτη ΒΡΘΟΙΘΙα 
υἱν πα ϊβ βθοϊαηΐοβ (ἀλαξόνες 1. 6. μεέξω τῶν ὑπαρχόντων προσποιούμενοι 
1127 Ὁ 9), ἴτιο Ῥ]θεσσηαθπιθ οοπίγασίο υἱδίο ἱρπδνῖθθ οὐποχὶ (ϑρασύδει- 
λ61), τυ] θατη βθη8 δδαπὸ αὖ τϑυθγῶ υἱστπὶ ἕουύθηῃ ϑαρογθηῦ τῷ ϑαῤδεῖν. 
Μοιηπουῖβ ὁμοιότερον τῇ ἀνδρείᾳ ἡ ϑρασύτης καὶ ἐγγύτερον (1109 ἃ 8 5)); 
αἰχουῖβ δ βοὺ ἀποαὰθ αὐυϑᾶνταγο αποὰ 46 4]10 σϑῆθυθ οοπϑίαῦ οὐ πάνυ 
γένονται (οἷ ὡς ἀληϑῶς ὑπερβάλλοντες τῷ ϑαῤῥδεῖν) 1107 Ὁ Τ; πἰδὶ ἔοτίθ 
ΟἸΩΠΙΠΟ νἱἀθαῦαν ἴῃ Του πᾶ ϊηθ αὐἱάθηι τηΐττιβ ὈΘΠ6 τηθαϊοουϊῦαβ ἔθη πα τ 
σἰγυπ 5. παύπτω οοτηρτοραύδ 6886. 

84. ὁ δὲ τῷ φοβεῖσϑαι ὑπερβάλλων δειλός --- ἰάθτιατο ἐλλείπει καὶ 
τῷ ϑαῤῥεῖν 1116 ἃ 1. Ῥοβίατπδτη ἰρίθαν ατιοά π᾿ τηθδπθπαο ρϑττη, ἴῃ 
Ἰαθίαπαο οογϑτη ῬΘΥΙΟ 15. πἰτηΐϊατη οδὺ ἴῃ ἀπδ5 οὖ ἀϊνθυβαβ ἱπ40165 ραγῦϊ- 
ὄπτη δβϑὺ, οοπίγασία, Ἰᾶτα φϑοοαῦα, (ὑπερβολὴ ἐν φόβοις εὖ ἔλλειψις περὶ 
ϑάῤῥη) ἴῃ ἀπ Βα ϊθαμι οοπήπηρτιηύασ. Εὖ οΘοπβοπίδηθιμ μοο ἴῃ νἱδῖο 
αὐοα ἔἴεγθ ἀπῦτη ἔου ὐπαΐπθιη ἱπιροαϊῦ. ΠΙα οηΐπι, 81 4θ τηθία απδθτδ- 
ἔαγ, απο ἤρου ρούθδῦ ρύορθ δὰ ἀφοβέαν δοορᾶϊδ, Ἰαθύστη σγϑτὸ οὖ ἱπ|- 
Ῥίσττμη δηΐτηττα.. πυπαῦδη ῬᾶθηΘ ἀθυηεϊῦ: αποὰ ἰσίθατ ἴθ αὐτατηααθ 
Ῥαγΐθιη. οομίγαγιαμη οϑὺ Ἰύθτῃ ΘΟΠαπούατη ἴῃ Ἰρπανϊᾶ τθρθυϊθύαν. Νραΐθ 
μᾶθο ἰπέθι 86 δΌθοπδ: ἐν ταῖς λύπαις ((. 6. ἐν φόβοις) ὑπερβάλλων μᾶλ- 
λον καταφανὴς 80. ὁ δειλός 1110 8 1; δἰαυπθ περὶ ϑάῤῥη καὶ φόβους 
οὖσα ἡ ἀνδρεία... μᾶλλον περὶ τὰ υβέρὰ (ἐστιν) 1117 ἃ 29. 

9: δύσελπις δὴ. εν ἃ 4 τὸ δὲ ϑαρρεῦν εὐέλπιδος. Ὑἱάοῦαθν απϊάθτηη 
Ανϊβυοὐθθϑ ἴῃ 8 ἀπατη βαϊξθτα αἴΐθυυθ, ἀπ ᾶθ ρσορυῖδ πδδτιται τοῦ ϑαῤῥεῖν 

- Ῥθυβριοδῦασ. δ᾽ ρδυυϊου]αγθχη τ ποτα (δὴ γ8 3, Ὀ18 γὰρ γ8 8) δηϊ- 
τηϑαγουίθυβ, ΘοπμΟΘ65 δέΐατη ΠπΠΟ τὸ ϑαρρεῖν, ααδτανβ 1111π|8 ῬΥΟΡΥ ΠῚ 
δῦ ϑρθπὶ ἰαϑύδπι Βα θΘΓΘ, ὑδπιθη δα τὸ μὴ φοβεῖσϑαι ἰδῶ δα )πηρὶ, αὖ ρᾶθπθ 
πουηῖαθ ὑδηἐτιηη ἀἰνοχϑαπὶ βὶῦ. Ὕ. δὰ 111 ἃ 1. 
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ιι6 «ϑαύτά᾽ οἱ μὲν γὰρ ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν, ὃ δὲ μέ- Γτὸ 
σῶς ἔχει καὶ ὡς δεῖ καὶ οἵ μὲν ϑρασεῖς προπετεῖς, καὶ 
βουλόμενοι πρὸ τῶν κινδύνων ἐν αὐτοῖς δ᾽ ἀφίστανται" οἱ 
δ᾽ ἀνδρεῖοι ἐν τοῖς ἔργοις ὀξεῖς, πρότερον δ᾽ ἡσύχιοι. 

10 χαϑάπερ οὖν εἴρηται, ἡ ἀνδρεία μεσότης ἐστὶ περὶ τι 
ϑαῤῥαλέα καὶ φοβερά, ἐν οἷς εἴρηται, καὶ ὅτι καλὸν αἱρεῖ- 
ται καὶ ὑπομένει, ἢ ὅτι αἰσχρὸν τὸ μή. τὸ δ᾽ ἀποϑνήκειν 
φεύγοντα πενίαν ἢ ἔρωτα ἤ τι λυπηρὸν οὐκ ἀνδρείου, ἀλλὰ 

12. ἢ ὅτι] ΚΡ ὅτι. 

8. βουλόμενοι πρὸ τῶν κινδύνων: ἴῃ που βουλόμενοι ἀρβοϊαΐο ἀϊοῦο 
ποη Βϑουθηᾶθπ; δῶ ΘΗΐΤη οϑὺ Πτι7π8 νΘ Ὁ] πδύπτω αὖ Βι0 1060 οτπὶ νἱ απᾶ- 
ἄδπι ἀϊούπβ ὁ βουλόμενος 6886 ροβϑὶὺ ααἱ ΔΙΒΟΥ δηΐτηο δᾶ οραβ ϑοοθαϊ. 
-- Οθύθγαμι ἄθηθο τὸν ϑρασὺν ποίδηῃθ Θὰπιὶ ἀθβουοῖῦ Αὐἱβύοἑθθβ ααὶ 
Θχϑαϊθαῦ ἄομθο ρῬϑυϊουϊιτη τϑιηούϊαβ θϑῦ, ἀθυηϊ υϊῦ πίστη τ ὉΪ βύγθπαὶ οὗ 
ἸΏΡΙΘΥΙ ὙΠ ὀρθοῖ ἢδριὑαύτν: πᾶτα ἰϑύθπι βἰπηρ] οἷον ὑπερβάλλειν τῷ 
ϑαῤῥεῖν ἀϊοθηητβ 

6) 1116 ἃ 10--1117 ἃ 28. Ῥεβουρίᾶδ ρῥυϊμηστη ἱρϑῶ [ουξὑαα 6 
(--΄[11τὖ Ὁ 24), φαἀυτηθταύβ ἀθίηθ 115 νὴ 118. απδ8 11 ὁχ ϑάνψθυβο αὐτίπασθ 
ορροβίνῳ βαπὺ (---1116 ἃ 9), δὰ τω ἄθ μπδὸ νἱτύαύθ αρίδαν, αὖ ΔὉ 

᾿ΒΙΉΠ1ὼ αὐδθᾶδηη ἀἰβοθυπδηῦαν, ααδθ αὐἰάοθτη Αὐϊϑθούθ!θθ ἴρβ αυϊπαὰθ 
6558 γυ]ὺ (1116 ἃ 17) ἀποαὰθ ποιηΐηθ δοκούσας γοοῦΐ ἀνδρείας (1117 

᾿ ὃ 28). Θυππὶ ΘηΪπ) ΟἸΊΠΪ8 Ὑἱσύαβ περὶ πάϑη καὶ πράξεις 50, ἀρδπαὶ 
αὐϊάθηῃ τὐϊοηθηι 818. ἃ νἰσύαίθ ργοβοϊβοϊξαν θὐϊδτη ἃ1186 οδυβδθ ρ1Ὁ- 
δισπαπῦ, δυθηὐτιβ βἰ μη] 1ὑπιἀϊπι6 δᾷ ὑθαιραβ οοτὺθ Του δ αποϑὶ ἀϊνθυβι αύῦθμι 
ΟΟἾ]}18. βαδύγθμθπίθ. Ουοὰ αὐτὰ ἴῃ ἀπδιηαπδιηαιθ υἱσϑαϊ θη (ἴπ0 ἴῃ 
ΟΠ ΠΘ 1 ΠΘ Ια) οϑαοῦ, ἴῃ πᾶ ἰονυϊιαϊπθ ΘΧθυρ] οασδα ἀρ θη 5 
Δ Αὐϊβίούθθ θχρ]]οϊθαμη 6586 ἀϊχϑυῖσα, αὖ ργοβύογθυῦιυ, 56. Βαχωσηδτη πιηϊ- 
γΘυβδθ στϑὶ δὐμίοαθ σγο]ῖβθθ ἴῃ 1185 ροβιθδιη 6886, ααἱρθὰθ ἱπύσβ ΔΏΪΠΤΒ 
εριαῦττ. 

11. ἐν οἷς εἴρηται: ἴῃ αὐἱθαδπατη οαΐπὶ γτοῦυΒ τὰ ϑαῤῥαλέα καὶ τὰ 
φοβερὰ βρθοϊαγοπύαν, δ ααδ ἔογξιο ρουθϊπουθῦ, ὑοῦο οαρ. 9 δχροβαϊῥ. 
ΑἸδοσατα (,, καὶ ὅτε καλὸν αἱρεῖται καὶ ὑπομένει“) ροβίθυϊου! {118 46 
ξουυϊξααϊπθ αἰβραύαίομβ ρατῦϊ ἀθρϑῦαν, αὐϑτὰ 1116 Ὁ 1---24 ἀἰδυϊηριθῦὸ- 
τητι8. Εὖ ἴῃ Ποὺ αὐἱᾶάθηη οἸημΐῶ απαδ βθαπππῦαν ἀπὸ πἰδαηύαν; πϑτη ααΐ 
ἀοὶπάθ βθοθυπαηύα: δοκοῦντες ἀνδρεῖοι ἴῃ ἀροπᾶο αὐἰάθηη οὐποίϊ Ρ]6- 
τατηααθ τηραϊοογιςαὔθηη 1Π]δτὴ γ8 10΄ ργοἀπηῦ, βαπύατπιθ 1ηὐθυ 608 ααἱ οὐϊδτη 
ἴῃ αἰροῦι δηΐτηὶ (ἐν τῷ φοβεῖσϑαι καὶ ϑαῤῥεῖν) 7αδύυτπηι τηοᾶτπμη ὑθμθυθ 
ἀΙΟΘΠῚ βἰηῦ; αὖ ἴῃ οῷ τ δ πηῦτη ΟἸΠΠΘΒ ἃ ὙΠῸ ψογθ ἔοτϊ αἰ δυπηῦ, 
αὐοᾶ ἤποπι 1Π1 ργοροβίθατη (τὸ οὗ ἕνεκα, τὸ καλόν) δαὺ ἱρπογαπὺ δαῦ 
Βρουπαηΐ. 

18. ἀλλὰ μᾶλλον δειλοῦ: ἐφηῃαυὶ πιαρὶβ χιίαηὶ γογ δ οὐγί; πᾶσα δὶ 
ῬΙΌΡΥΙΘ Ἰοαθδηλαν, πθαῖὰθ Ἰρηδνία Πᾶθο ουϊῦ, αὐἱρρ αὐδθ ἰπ ᾿ἰβᾶθιῃ 
γτϑθυΒ βρθούθθυν ἴῃ αὐἱθὰβ Του υϊπᾶο (περὶ ταὐτὰ ἃ 4); Ῥαπρουθαῦθαι νϑτῸ, 
ἰα]ϊῶ ποῖ τηθῦμθυθ, ποῃ ϑϑῦ ζογύθιι 6888 (ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὃ περὶ ταῦτα ἄφο- 
βος ἀνδρεῖος 111 ὃ 18). Φυδρτηορύθυ τοχ ἱσπθυῖδθ δα θϑυϊδαϊθαν" μαλακία 
γ8 14, ἀθ αὐ ἱπῖτω Η 8 ρίατα διάϊθτηυβ. βοᾷ δᾷ μῶπο βῖνθ ἱρηδυῖδπηι 
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Γα μᾶλλον δειλοῦ" μαλακία γὰρ τὸ φεύγειν τὰ ἐπίπονα, καὶ τ116 614 
" οὐχ ὅτι καλὸν ὑπομένει. ἀλλὰ φεύγων κακόν. Ἔστι μὲν 1ὅ Φ' 

οὖν ἡ ἀνδρεία τοιοῦτόν τεῦ, λέγονται δὲ καὶ ἕτεραι κατὰ 

πέντε τρύπους, πρῶτον μὲν ἡ πολιτική" μάλιστα γὰρ ἔοικεν" 
δοχοῦσι γὰρ ὑπομένειν τοὺς κινδύνους οἱ πολῖται διὰ τὰ ἐκ 
τῶν νόμων ἐπιτίμια καὶ τὰ ὀνείδη καὶ διὰ τὰς τιμάς. 
καὶ διὰ τοῦτο ἀνδρειότατοι δοκοῦσιν εἶναι παρ᾽ οἷς οἵ δειλοὶ 30 
ἄτιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἔντιμοι. τοιούτους δὲ καὶ Ὅμηρος 
ποιεῖ, οἷον τὸν Διομήδην καὶ τὸν Ἕχτορα᾽ 

Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναϑύσει. 

χαὶ Διομήδης. 

Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων οὗ 

» Τυδείδης ὑπ᾽ ἐμεῖο“-. 

28. ΚΡ ἀναϑήσηι. 

βῖνθ τη] 1ὔθτα αἰθθγατη βοϊστη ρουύϊποῦ: τὸ φεύγειν ἀϊοο (α 18. 14). 
Θυϊὰ ἰρῖθατ αθ δ]ύθτο αἀἸϊοθμάθπιη, αποᾶ ἱπ ἰδ} ξιρὰ ΘἸΙΡΊ ΟΣ τοῦθ, τὸ 
φοβερώτατον πάντων (111 ὃ 36)" 

1ὅ. καὶ οὐχ ὅτι καλὸν ὑπομένει: 80. ὁ ἀποϑνήσκων φεύγων πενίαν» 
αὐοα Βαθ]θοθατμῃ ῬδΆ]1Ὸ ΤΠ υ ὰ5 ἀθρτοσυαῖθαν Θ. γοοθ τὸ ἀποϑνήσκειν 
Υ8ϑ 12 δα αὐδιῃ Ρυΐογβ, τϑέθυθθδηύαν. 

10 5. ἕτεραε κατὰ πέντε τρόπους, πρῶτον μὲν ἡ πολιτική. ὈδΘ 
Ῥυϊμηιῶ πᾶὸ ἀβαὰθ δα ---ῶ 239 ἀρίθαγ; βϑαππηῦαν ατι05 γοοδυθυΐβ ἀνδρείους 
δι᾿ ἀνάγκην --Ὀ 8, δι᾽ ἐμπειρίαν -- 28, ὑπὸ ϑυμοῦ --Τ111 ὦ 9, δι᾽ 
ἐλπίδα ἢ εὐελπιστίαν -- 1111 ὦ 22, δι᾿ ἄγνοιαν --.͵Ο͵Ἴ17 ὦ 21. Ιδαυθ 
ῬΙῸ αὐΐπαῖθ ἔΌΥΤΩΙΒ ατιὰ8 Ῥγοτσηϊβοσαῦ βὸχ αἀθαϊῦ Αγὐϊβυοίθθβ, δαῦ βϑθοὰῦπ- 
ἄδτη Ῥυῖπηδθ, δαὺ βοχίατα ααϊηύαθ (ΠΘα 6 Θηΐτη ὈρΟταΘ ρυθέϊαση οϑῦ, ἀθ 
Ἰδύῶ απϑοβύϊομθ Ἰοηρτιτη 6586) ἰξω Δα]θηρθηβ, αὖ ἀπδθ ἀπδτὴ πυτηθγα θέ. 
Τύθυι Εἰπᾶάθυηυβ 1299 8. 11---81 δχῃϊοοὺ εἴδη ἀνδρείας πέντε, λεγόμενα 
καϑ' ὁμοιότητα τὰ αὐτὰ γὰρ ὑπομένουσιν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰ αὐτά, 
ΒΡΡυοβδᾶ 1]ἃ ἰουτηδ αὔδτὰ ἴῃ ΝΊΟ. βθουπᾶδπι τΘρθυμητιβ. πῶ ἴῃ ΥΘ 
Επάθηησπιαι ἱτηϊαπΐαν ΜΜ. 1190 Ὁ 21--1191 ἃ 17, 1ἃ 5101 Ῥγορυΐατη 
Βαχηθηὐία, αὖ ΟΥΙΏΘ ΠῚ 5 πρ ΠΟΥ ρϑυτηαὐθηὺ, ἱπορύϊαβ ργϑθίαθα σκεπτέον 
ἂν εἴη, ἐπειδὴ κατὰ πολλά εἰσιν οἵ ἀνδρεῖοι, ὃ ποῖος ἀνδρεῖος (1190 
Ὁ 21). Ηοο γϑῖὸ τηδρὶβ ποίβθῖ]6 αποὰ Επᾶθηηΐα, αὖ πἷἰο ἣ πολιτικὴ ἀν-" 
δρεία ἃ γϑτᾶ ζουυϊπαϊηθ αἀἰβοθυηϊξτ 50} ποτα ΟΡΘΥΒ ΟΥΩΠπῸ ἕξιν αὐδη- 
ἄδτη πολιτικὴν (1248 Ὁ 87 54.) γοτᾶβ υἱγύανὶ (τῇ καλοκάγαϑέᾳ) ορροπαηΐ,, 
ΒΙτη1118, ορουδηύθιη, ἀΐγθυβω βθούθηξθίη (νυ. δᾶ 1116 ἃ 10 8αα.). Οἱ β6η-᾿ 
ὑθηξῖαθ Ῥγοΐθοῦο Αυϊβδύοξθι θα απ ΟὈ]οουΐα8 οββθῦ, 

11. μάλιστα γὰρ ἔοικεν 1. 6. ὡμοίωται γὰρ αὕτη μάλιστα τῇ Εν] 
τερον εἰρημένῃ (ἃ 217) Ιάθοαιθ (γὰρ) ρυϊσασπη οὐὐϊπϑαῦ Ἰοοῦτη. 

91. τοιούτους (. 6. οὔ παῆο φαιιβαην [ογ65) δὲ καὶ Ὅμηρος ποιεῖ: 
πθαὰθ θπΐπὶ Ηθοῦον Ῥοϊγἀατηδηύθη οὈ]ατρσαδασιια ( 38; ν, Π.᾿ ΧΧΙ͂, 
100) πθ0 ὨΙουιθάθβ Ηθοΐογθιι σ]Ἱουϊαθαστιμι (ω 26; τ. 1]. ΥΠΠ, 148) τὰ, 
ὑϊπητιϊδβθῦ, ηἶβὶ αὐνίαθ οοπβυ  ἰββϑῦ, Ἰθριθτηθ ἱρτιδυίατη πούατὶ (ῷ 18 8α.). 
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ιν ’ ᾽ Ο ΄ -» ’ [χὰ 3 

πιθαϑτ ὡμοίωται δ᾽ αὕτη μάλιστα τῇ πρότερον εἰρημένῃ, ὅτι δι᾿ Γαι 
3 οἶ } » » ν Ὶ »,ὌὋἫ»ἭἩ Ἶ ἂν 

ἀρετὴν γένεται (δι᾿ αἰδῶ γὰρ) καὶ διὰ καλοῦ ὄρεξιν (τιμῆς 
γάρ) καὶ φυγὴν ὀνείδους, αἰσχροῦ ὄντος. τάξαι δ᾽ ἄν τις 

80 χαὶ τοὺς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἀναγκαζομένους εἰς ταὐτί᾽ 
χείρους δ᾽, ὅσῳ οὐ δι᾽’ αἰδῶ ἀλλὰ διὰ φόβον αὐτὸ δρῶσι. 
καὶ φεύγοντες οὐ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ τὸ λυπηρόν ἀναγκά- 
ξουσι γὰρ οἱ κύριοι, ὥσπερ ὁ Ἕχτωρ 

ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευϑε μάχης πτώσσοντα νοήσω, 
8ὅ οὔ οἵ ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας. 

28. ΒΕΚΙ.. γένεται" δι᾽ αἰδῶ γὰρ καὶ. 81. ὅσῳ] ΚΡΟΡ ὅσοι. 88. ΚΡ 
ἄρκειον ἐσεῖται. 

28, ὅτι δι᾿ ἀρετήν (δι᾿ αἰδῶ γάρ) καὶ διὰ καλοῦ ὄρεξιν (τιμῆς γάρ): 
510. ΘΠ αἰδυϊηριθπᾶπμη; “αὔααθ 181 ρὶρογοῦ (θ᾽ δοάθιῃῃ τηῦθᾶο Ἰοαυὶ, 
Ῥϑυρὶ ρούθγαῦ καὶ αἰσχροῦ φυγήν (ὀνείδους γάρ). -- ΔΑ προηὐθηνίαχα 
βαπὺ αὐ ἀπθιςαὐϊοπθηι δαἀτοϊζἐαπύ; δὰ Πα οπαΐπι, δι΄ αἰδῶ γάρ“ το- 

Ι βροπάραθαν οδὺ ἡ αἰδὼς ἀρετὴ μὲν οὐκ ἔστιν (1108 ὦ 82)“; δᾶ αἰΐοτυτπι 
»τιμῆς γάρ“ πΟΠ 6888 ΒΟΠΟΥΘΙῚ γ6 16 χαλόν, ἵπιο μέγιστον τῶν ἐκτὸς 
ἀγαϑῶν (1128 Ὁ 30), π11 υἱέντα, οὐ ἐπιπολαιότερον (1090 Ὁ 24) αὔϑτη ααἱ 
τοοῦθ ροββιῦ νυἱΐβθ ἐφπαῦδηη ἢμ8 Ῥυοροηὶ. 5:6 Ῥγὸ δυ7ὰ8 Ἰοοὶ παὐιγᾶ 
αασπὶ οὖ ὑγϑούθθαν πολιτική τις ἕξις (γβ 17) οὖ βο ὶβ βιῦ βία πα ϊηθτη ν 6] 
αἰ υϊξαύθτη δα πθιη (τὸ ὡμοιῶσϑαι γ8 217) οπύθπαῖβθθ, 0ὴ ἰύδ τηΐττιτη θϑῦ, 
δ νυ] ρδγθυα Οἱ] τη ΒΟΥ ΟΊ αποαδηητηοαο ΘΘΒΟΘΒΑΙ. 

99 (--"Ὁ 8). τάξαι δ᾽ ἄν τις καὶ τοὺς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἀναγκαζο- 
μένους εἰξ ταὐτό. Τὰ αὐἱάθηῃ εἰχηΐ]6 δὸ δηΐθδ (,, εἰς ταὐτό“) αποᾶ ἰδία 
ααοαὰρ ἤουυϊθαᾶο ρα Ὀ]οο αποᾶδπι 7016 Ἰθρθ δὲ ῬῈΣ πιϑρίβύγαδαβ (ὑπὸ 
τῶν ἀρχόντων) ᾿πηρϊηριθιγ. ἴῃ δι ΒΟΙΏΪΠ6Β 0505 βροούαθαν, Ῥ]θη6 Ῥτο- 
ἔθοῦο 4111 βαπὸ ααἱ οοδϑού! οὐ ἰῷ αὐἰᾶάθτη οοδοῦϊ γϑπι σϑυτιηὺ ἴα αθ 1111 
αποβ Ραᾶοῦ τϑύϊηθὺ. Ουδιηατδπι ΟὈΒΘΥγα586. ἴδ8 δύ, θὐϊδμι ὈΥΤΊΟ σΌΠΘΙΘ 
(ἃ 11---29) Ανἱβυούθιθια ἀϊγθυβῶ ἴῃ ἀπππι οοΙηρ!θοίξ; ΔΉ ου θηΐτα δἰ θοῖϊ 
βαθὺ αὐἰθὰβ Ῥοθπδθ ἃαῦ ῥγϑθιηϊὰ δηΐθ Οὐα]05 νϑυβϑηΐαν, ΘἸὐοΥ 11 ἴῃ 
αὐἰραβ ῬυὈ]οα ΡῸΥ Ἰδορθβ δἀποιῖο 1ἃ οἰΐθοιῦ αὖ οορτίαμηῦθβ βθοῦτῃ 

- ΘΥροβοδηΐ. 
: 82. φεύγοντες... τὸ λυπηρόν: ἴδηαι δηΐη0 αὐϊάθηι ἴθσθ θοάθῃ 

ϑαμὺ απὸ 15. αἱ ῬΥΐτηο 1π1{10, σΟΠπΘυΡυ5 ποπᾶπη ἀἰβουθίϊβ, Ῥγοροπθϑίαν 
φεύγων τὸ κακόν γ8 1; πρὸ τηα]θατα αἰ ογοπὺ ἰηΐνω οἵ ὑπ᾽ ἀλγηδόνος 
ἐξελαυνόμενοι Ὁ 84 (ν. δα αὐδγύατη σΘΠ88). : 

88 586. ὥσπερ ὁ Ἕκτωρ. Ἡδοίοτί5 ταϊηδη 5. ὙΟ065 5111165 απ] θη 1η 
ποδίγῶ Πίαβο Ἰοσαπίατ Π, 391-- 3898, ΧΥ͂, 848 5868. πθὸ ἰδπιθη Θϑάθμῃ. 

᾿ Οομΐον αποᾶ 1285 ἃ 10--14 Ηοχηθῆαβ ἀϊοῖθαν Α σ᾽ τὴ θη ποπῶ ἴδοθυθ 
ἀϊοθηΐύθτα 

ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευϑε μάχης --- : 
οὔ οἵ ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ᾽ οἰωνοῦς" 
πὰρ γὰρ ἐμοὶ ϑάνατος. 

Θυὰ ἄθ τ αασπὶ ἴῃ ἀΐγουβῶ αὖ ῬγΟθΔΌΪ]6 ουαῦ νἱγτοόσθτη ἀοούουμτη 86}- 
ὑθηύίαθ αὐοαπῦ, τη] αὐἰᾶάθηι αὐίασηαθ οουύαμπι νἱάθύθν. οὐ θυτῶββθ ποη- 
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᾿ μ οἱ ε, εἷ ἥν». 

1 καὶ οὗ π προτάττοντερ, κἂν ἀναχωρῶσι τύπτοντες τὸ αὐτὸ ττι6ὰ86 

δρῶσι, καὶ οἵ πρὸ τῶν τάφρων καὶ τῶν τοιούτων παρατάτ- 1116} 

τοντες᾽ πάντες γὰρ ἀναγκάζουσιν. δεῖ δ᾽ οἱ δι᾿ ἀνάγκην ἀν- 
3 3 3 Ἂν ’ δ: " ς ᾽ ’ ε 

8 δρεῖον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι καλόν. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἐμπειρία ἢ 

περὶ ἕκαστα ἀνδρεία τις εἶναι᾽ ὅϑεν καὶ ὁ Σωκράτης φήϑη 

86. ΒΕΚΚ. 6. 1]. προστάττοντες --- Υ. δἀποί. 
4. ἀνδρεία τις] ΚΡΝΡΟΡ ἀνδρεία. 

Βαπασδη Αὐἰβύούθιθτα ἴῃ ποιαϊηϊθιι8 ᾿ϑτιάδη 15 π60 ἤρθυὶ ρούαϊβθθ αὖ τηθ- 
τηουϊᾶ Ἰαρϑὰβ ἰ816 ἀϊούπτη α8]6 γουδῖβ πὰρ γὰρ ἐμοὶ ϑάνατος οοπίϊποίυτ 
δαῦ 6Χ 880 δαἀἀοτοῦ δῦ Ὁ 4116 ροδέᾶ δὰ ΔἸΐαπι ὑσδηβέθυνθῦ. 

86. καὶ οἵ προστάττοντες (ΒΘΚΚ.): γ6 115 ΒΌΡΡΙΘΥΘ πῶπο σόθθπὶ ἄλλους 
80, ἀναγχάσοντας, 568 οεὺ προστάττειν ἴῃ τ6 ταν! ἰᾶται γαϊρσαίο οὐ 
ἴδῃ αἴνθυβο ἀϑὰ αὖ ῬῈῚ 886 ἰδ]6 αὐἱᾶ εβἰρῃιῆοατθ πῸ}]0 πιοᾶο απθδῦ. 
ΒΕοΙΡΚ αὐἰάθηι (Ροδέ. ᾿γτ. Ρ. 819) σοτπτηθιηογδύατιβ 14, αἀποᾶ ἴῃ - ῬΥΟΧΊΤΩΙΒ 

ΟΥ̓ΘΙΒΙΒ (καὶ οἵ πρὸ τῶν τάφρων ... παρατάττοντες Ὁ 1) ἀϊοαΐαγ, Δαοίογθ 
Ἐπβύνταϊο οχ Τυγίαθο ἴπ Ὁ6110 Μϑββθηΐδοο ἔβοξατη 6886 οοηβίασθ, παΠῸ 
ἀαϊύο νϑυθο βουϊοὶς προτάττοντες: αὖ ἴα ἴῃ ῥυϊπιὰ δοῖθ ροβίθοβ θε86 
1105 αὐἱθὰβ ἄὰσχ ποη βαξϊβ οοπῆδογοὺ βοίγθιπαβ αὐἰᾷθιηι, 568 τηυ]ῦο τηϑρῚ5 
ὭΘΟΘΒΒ8 αὖ δἀάθγοῦυῦ βοθουπᾶάδηη δοίθτη 7πββᾶτη ἔπϊββθ Ὑ]τὴ 115. ᾿ΠΕΘΥΥΘ 51 
οϑαθγθηῦ; -πθαὰθ Θηΐτη μο6 δα]πποίϊβ γϑυθὶβ κἂν ἀναχωρῶσι τύπτοντες, 
αὐδ8 ἴρβϑ ποθ ποῃ δρϑηΐ, τθοῖθ θχρυϊμηϊξασ. ϑϑηὐθηξίατα ἰσίθαν, ἴῃ απ 
ΟΌΒΟΙΣΙ Π|] 6888 ἀθοθθαδ, οογγυιρίθιᾶ, ἔογίαββθ ἰϑυΐϊ, ἀθξουυπδέδηη 6586 
ΘΘΏΒΘΆ1η. 

2. οὐ δι᾽ ἀνάγκην, ἀπ αὐἱάθμι ὁχσ ραγτίθ βαϊθθμι ρσορθ δὰ 1Π]Πδῖὴ 
βίαν δοορραϊξ Τ' 1: αὖ αποᾶ ἃ ποϊθηθθαβ σοβῦθτη 6888 ἀϊοθηάθτῃ 510, ρτο- 
ἔδοίο δὰ υἱγθαξθιη Ὁ1} ροϑυθϊπϑαῦ. 

ὃ (--28). δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἐμπειρία... ἀνδρεία τις εἶναι. Ηδπο 
Ὀγουῖέθυ οὐ Ὅθηθ, ορροδίξατη τῇ πολιτικῇ ὦ 17, Ἐπάθιηπιβ γοοαῦ 1999 

ἃ 14 στρατιωτικὴν ἀνδρείαν; οἵ. 1116 Ὁ 6 οἵ στρατιῶται; Ὁ 15. 18. 
Θύαδθ ἀασπὶ πα]]ἃ τ αἰϊὰ οἰξαῦαν αἀαδτὰ ρουι ἐᾷ, ποι βοϊππι κατ΄ ἐμπει- 
ρίαν, ἐξ ἐμπειρίας, 564 οὐϊατη ρβ8, 6886 ἐμπειρέα ἀἴοϊ ροὐοβί. 

4. ὅϑεν καὶ Σωκράτης φήϑη ἐπιστήμην εἶναι τὴν ἀνδρείαν. Φυῦμη: 
πούπμῃ 510, Ῥδ ΒΒ: Αυὐϊβύοξοϊθμι γἱξαρθγαγθ ϑοογαΐθιη, αποᾶ οἸηηΐπο ν]ν- 
δαΐθ5 Χωενήμα, φρονήσεις, λόγους ἔδοονϊς (ν. δὰ 1144 Ὁ 11), ἔοι} 5. οὐ 
ῬΓΟΌΔΌΙΠΙ18 νἱαθῦυσῦ μδθο ἀθ ἔογυϊαδίπθ βοπἑθηξία, Αἴᾳαθ 81 σϑῦθα τἰα 
Ταϊουρυθίθυηαγ: ϑοοταύθιι ἀθιηοηβέγαίαττια πδπο ἀποαὰθ σἱγθαξθμι βοῖθῃ-: 
ἐΐατι 6886 ᾿ἰῃηθ 6886 ρυοΐβοξατη (,,ῦϑεὲν ὠήϑη ) αὖ τποπϑυθὺ ρϑυϊῦοβ τὶ. 
ΘΙ 1186 ἤρου ον θ8. 5016 γ 8 6886: π66 τοϊαύστη δυὶὺ αυοα ποη απ ϑοογδίϊοο, 
ἀϊδβραϊαπαὶ θθπθυθ θ6η6 οοπγθαϊαῦ, πϑὸ ἡπάϊοαξαμι ἱπίαπθ. Αὐδδιαθα ααὶ᾿ 
ἴῃ ᾿ἷβ Ὑθθυβ αἰϊαα οὖ τηδῆαβ αὐἱᾶ πρθοίαῦ ααᾶτα οὖ Θχοορι θίαν ἴῃ αὰο 
δοατθβοῖ ροβδίύ, πϑρϑθιῦ ραΐο Αὐϊβύοξθιθμα, απαπὶ ἱπ Ε ΒΙοἶβ ῥυϊτηστη οὗ 
δύο αὐἰάθηη ἰοθο Ὠΐβαθθ γϑυθὲβ ἀοοξυήπδτα Βοογαύϊοοτη δὐξίηρσαῦ, ἢοο 
αἰχίββθ; ἵπηο Βαυᾶ οὈξοῦσθ δἀγθυβαγίανη ἀὐραΐ σοθηβθ δ, απο θᾶμα ἔοτ- 
ἐἰϊθααίπθια ἀθβουιρβουιϊ πᾶ ποιηΐηθ 580 πὸ 810 ἀἴρηδ, στρατεωτικὴν 
ἔεγθ; αἀὔϑτὴ Θηΐμ ὩρΡΡθ)]θὺὲ ἐπιστήμην 6888 ἐμπειρέαν. Ῥοβίῖβ ὐϊδια 
Επάθιπιβ 1229 ἃ 14 βου] θηβ δευτέρα ἡ στρατιωτιπή᾽ αὕτη δὲ δι᾽ ἐμ-᾿ 
πειρίαν καὶ τὸ εἰδέναι, οὐχ ὥσπερ Σωκράτης ἔφη, τὰ δεινά, ἀλλὰ [Β6ΚΚ. 

᾿- 

μάν, πε 
Ἀμμ ἀν 
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λοις, ἐν τοῖς πολεμικοῖς δ᾽ οἱ στρατιῶται" δοκεῖ γὰρ εἶναι 
πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου, ἃ μάλιστα συνεωράκασιν οὗτοι" 
φαίνονται δὴ ἀνδρεῖοι, ὅτι οὐκ ἴσασιν οἱ ἄλλοι οἷα ἐστίν. 

εἶτα ποιῆᾳρι καὶ μὴ παϑεῖν μάλιστα δύνανται ἐκ τῆς ἐμ- 

10 πειρίας, δυνάμενοι χρῆσϑαι «τοῖς ὅπλοις καὶ τοιαῦτα ἔχον- 

-- 

---- 

τὲς ὑποῖα ἂν εἴη καὶ πρὸς τὸ ποιῆσαι καὶ πρὸς τὸ μὴ 
“" Ἢ παϑεῖν χράτισται ὥσπερ οὖν ἀνόπλοις ὡπλισμένοι μάχον- 

᾿ 3 3 , ὰ ᾿ Ἁ » ΄ 3 » 
ται καὶ ἀϑληταὶ ἰδιώταις" καὶ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀγῶ- 

ΕΣ ΓΣ 3 ΄ , 3 ΕΣ δ ΄ 

σιν οὐχ οἵ ἀνδρειότατοι μαχιμωτατοί εἰσιν, ἀλλ οἱ μα- 

ὅ. εἶναι τὴν ΚΌΜΡΟΡ τὴν. ἐν ἄλλοις] ΚΡ ἄλλοις. 1. ΚΌΜ» πολλὰ 
καινὰ. 10. δυνάμενοι) ΚΡΊΝΝΡΟΡ καὶ φυλάξασϑαι καὶ πατάξαι δυνά- 
μενοι. 11. Κῦ τὸ μὴ ποιῆσαι. 

ἀλλ᾽ ὅτι] τὰς βοηϑείας τῶν δεινῶν: αὐτὸ Ἰοθ0 ϑβοοταῖοθβ, αὐπδπάοαυϊάθμι 
ραᾷ ΠΠ]Πὰτὰ ἀθ ἰδέ ἐουθαἀϊπθ οὶ οοπβίαθ, Ἰῶτὰ υἱδαροταῦαν αποᾶ Θδμὶ 
ἐπιστήμην (ἸΠἸὰα τὸ εἰδέναι) ἀπᾶθ νἱγέαβ παβοαθαῦ πῸμ βού ὉΘ6Π6 οἷγ- 
ΘΟΙΒΟΥρβουῦ. Ιπαὰθ θαπάθιῃ βϑηὐθηξίθια 1280 ἃ ὁ---11, ΟΥ ΜΜ. 1190 
Ὁ 99. 98- 89. Ἐτροὸ αὐδογίναν, αὐἰᾷ ἀθ Βοο ῬΒΙ]ΟΒορμὶ Ἰυάϊοῖο βίαθαδ- 
τῆτι8 ; 5648. ααππηὶ ἴῃ ομππὶ ΠοΟ απϑοϑύϊομαση ϑοογδῦϊοοστιπι ΟΘΠΘΥΘ ῬΘΥΠ α]ὗδ, 
ΑΙ ΠΟΙ Πα βιπύ, βυβοϊαῦ Ῥυὸ ποβύσο ταῦπθύθ ἄπο γ6] ὑγῖα υρυτηθηύε, ΒῈ- 
7απρογθ. Ῥυϊσιστη θαΐπὶ 1116 αὐἰάθηη βοογαῦθβ αὐἱ ἃρυαᾶ Ρ]αἰομθηι οϑῦ, 
αἀπὰπι 5Ώ 606 Υγ86] ἐπιστήμην ν6] φρόνησιν ἴποϊαῦ [ονυϊυαδίπθηι, ᾿πὐθγάθχα 
Βα] ύθηη βοϊθηθίδμι θατη ργοροηῖϊῦ ααδ ἐμπειρίας ἤπθ8 πο ὀχοθᾶδὺ νϑ]υῦ 
Ῥχοίαρ. 8ὅ0: αὐξατηθα τ Ὁϊ Ῥυϊτηου 115. αὔαπθ διη ΔρΊθα5. τϑ]1οὐβ δὰ σθι 
Ῥουνθηῖ, γοαὐὺ Το. 198, Ἰάθτη πο τηϊηβ Ὁ6Π6 αὐδιη Αὐϊβύούθθβ. ῃΪῸ 
Ἰη θ] Πρὶδ, τααϊῦο 6586. Τουξίοσθη. ααἱ αῦσπι τηΐπτβ 50 ρϑυϊθαβ (δεινός) 
ΒΣΒΙ]Οτηππ8. ρου] οα]ατη βυθθαῦ; βοϊθηὐίδηη θηΐτα θθμ, απδ8 Ὑἱνθιβ 510, 
βρϑούασθ δᾷ γϑζῶ οὖ βυμηγηδ δηΐτηΐ Ὀοπδ ἃρηοβοθπάὰ, οὐ γθοῖθ δθδυϊπηδπαδ. 
δίῃ. δὰ αἰύθυσμι αὐδϑὶ ϑοοταύθμι, αὔθὰ αὐϊᾶθηι ΠῸΒ ὉΘΠ6 ΠΟΥΪΤΉῚΒ, 
Χοπορμομπύθαμη γΘΒΡΟΧΘυ8, Ι060 ἱπδῖρηὶ 15 (Μϑιμον. ΠΥ, ὁ, 10 οὖ 11) ἀθ- 
Ποῖ ἀνδρεῖον τὸν ἐπιστάμενον τοῖς δεινοῖς χρῆσϑαι. υδ8 γοχ αὐδ- 
αὐδπι 46 ἱρβῶ τῷ ἀΐϊνθιβῶ βϑηὐθηὐύ θυβ ΡΙθοθγθ ροβϑὶῦ, ὑϑηιθῃ γἱἂθ απιϑτα 
ΡΥορθ δοοοᾶδῦ δὰ Επᾶοιίστη {Ππῶ αποᾶ ἰαυᾶανὶ διὰ τὸ εἰδέναι τὰ 

δεινα. 
ὅ. τοιοῦτοι δὲ ἄλλοι μὲν ἐν ἄλλοις: νἱᾶο τοὺς ϑαλαττίους εὐέλπι- 

δας ὄντας παρὰ τὴν ἐμπειρίαν 1116 Ὁ 1. 8. 584 ἴῃ τ ὈΘΙΠ]οῶ (γ8 6) 
βο]ἃ ρυορυῖθ ἀἰϊοαπύαν ἔουθθβ βῖνθ βθουμᾶσμι σϑύϑια υἰσθαΐθμι βῖγθ δὰ 
ἀπε ρΊΠΘ τι ΒΡΘΟΙθιαγΘ Δ] δηλ 1{11π|8. 

1. πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου ῬΥΟΥΘΙΌΪ ἰοο0 οϑὺ, αἰαπθ Πύ ἴπ ῥιο- 
γοΥθ 15. ναυϊασα ἀϑαχα δἀπὐὑϊῦ; οὗ, το. δᾷ Αἰ. Κ΄, 30, 8 8ο͵8. γύην αἰϊοὶ 
φιιαοάασηι πανικά, αϊοὶ τέοην τὰ κενὰ τοῦ πολέμου. 

9. εἶτα: ἄπο Θῃΐα βαπῦ ααἰθαβ οθὔθυοβ ἤδο116 βιρογαηῦ: δἰ θυ τα 
-αὐοᾶ ἰπῦθυ τ8 8 σα]ρῸ ἐθυγουθιῃ ἰη]]οἰθηῦθϑ βοϊαηῦ (συνορᾶν Ὁ 17) ταυ]ίδβ 
8886 αὐ886 πϑηΐηθηι Ἰϑθάδη",; αἰθθγαση αὐοᾶ ἴῃ το]ααῖθ, ἀπᾶθ γϑνθχῶ 
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σι λιστα ἰσχύοντες καὶ τὰ σώματα ἄριστα ἔχοντες. οἵ στρα- τιτὃνιῦ 
τιῶται δὲ δειλοὶ γένονται, ὅταν ὑπερτείνῃ ὁ κίνδυνος καὶ 
λείπωνται τοῖς πλήϑεσι καὶ ταῖς παρασχευαῖς᾽ πρῶτοι γὰρ 
φεύγουσι, τὰ δὲ πολιτικὰ μένοντα ἀποϑνήσκει, ὅπερ κἀπὶ ᾿ 
τῷ Ἑρμαίῳ συνέβη. τοῖς μὲν γὰρ αἰσχρὸν τὸ φεύγειν 
καὶ ὁ ϑάνατος τῆς τοιαύτης σωτηρίας αἱρετώτερος" οἵ δὲ 20 
καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐκινδύνευον ὡς κρείττους ὄντες, γνόντες δὲ 

φεύγουσι, τὸν ϑάνατον μᾶλλον τοῦ αἰσχροῦ φοβούμενοι" ὃ 

ὃ δ᾽ ἀνδρεῖος οὐ τοιοῦτος. καὶ τὸν ϑυμὸν δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν “ἢ 

19. ΤηδΔΥρῸ ΤΡ οὐ 2024 τόπος ἐστὶ τὸ ἕρμαιον ἐν κορωνείαι τῆς βοιωτίας. 

Ῥϑυϊοαϊ απ ἱπηπιϊπϑὺ, ἕαοα!  αύθυη ταδήογθυῃ (δύνασϑαι) μα θΘμὐ νοὶ δᾶ νἱη- 
ΘΟ μαο858. 8105 νϑὶ κἀ ὑαθαμαοβ 10808. 

1ὅ. οἷ στρατιῶται δὲ δειλοὶ γίνονται, ὅταν κ. τ. Δ. ῬΘπθΒ ΘαβΌΙΩ 

Ἰριθαν οϑὺ αὖ ἀρραγθαὺ ᾿ἰϑύδτη τη θυ ΘΔ Τὴ σὶγθαθθιη ὩᾺ]]Δ τη 6586; ἴῃ 
Ἰρτ νη ΘΏΪΤ 51 ἴουβ ὑμπὶθυιῦ οοηγου ασ. ΟΘυοα νϑῦὸ ΠδυτιΠὶ ΤΌΥΤΠῚ 
Θχθιηρ τα. Ῥτοροηΐθαν 6 Ῥγοθὶο ἐπὶ τῷ Ἕρμαίῳ δοτητηΐδβο (Ὁ 18 54ᾳ.), 
οοἸθουαύπμι ἃ δρύαθθ πἰταΐστιμη, 1Ἰὰ τὰ] αὐἰᾶάθηῃ Ἰρηούμμπι 6586 οομῆΐίθου. 

21. γνόντες δὲ 80, τὴν ἀλήϑειαν, ὅτι οὐκ εἰσὶ κρείττους. Νοαὰθ 
Ἰρὶδαν ᾿βύοσιι μη Θ᾽ ΠΪΤητι8 ἰδίους δῸ αὐτοατθ σἱγῥα 5 Θθηθσθ, αποα υἹζίπηο 
Ἰοθο οοχητηρηπογαῖιν. Εὐέλπιδες ἦσαν διὰ τὸ πολλάκις καὶ πολλοὺς 
νενικηκέναι (τιτ ἃ 9. 10) καὶ διὰ τὸ οἴεσϑαι κρείττους εἶναι (Ρ. 15) 
ἰάθιμαθθ ἀγνοοῦντες μὲν ἀνδρεῖοι, γνόντες δὲ ὅτι ἕτερον ᾿ τὸ ἀληϑὲς 
δειλοί (10. 22 --- 20). 

28. ὃ δ᾽ ἀνδρεῖος οὐ τοιοῦτος: ΟΠ ΘΗΪΠ τηδχίτηθ τηδρίβα ὰ8 
απδτι τηογύθυῃ ὑϊπιοὺ αποα ὑπτρθ΄ διὉ γν8 22, βαποῦο τηϑῦπ υἱποθηβ ΘΠ 
ααἱ παὔαγαθ ᾿πβιθαβ θοῦ. Ηΐπο 81 ργοΐθοίιβ θοβοὺ Αὐϊβύοίθ!θβ, δ]ΐδτη ἔοτ- 
ἀνα Ἰ 15. ̓ τηασίπθιη ργυοροβιιίββοὺ. Υ. δὰ 111 ἃ 12 οὖ Ὁ 19. 

28 (---1117 ἃ 9). καὶ τὸν ϑυμὸν δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν ἐπιφέρουσιν. 
Τουύϊα, ἤδθο γ6] αὐατίω νἱγῦα 8 ΒΡΘΟΙΘβ, αὰἃ ἔογίθβ νἱαθηΐαν ααἱ ἱπῆδίϊ ἢ 
βυηὺ ϑυμῷ. Ιῃ αὐ ΘΧρΙ]Π απ π6 βαθρίθβ δα βίπραα ἀϊούω 1άθπι 106- 
τούατ, ρυδθυαῖθίοσθ ᾿Ἰαθοὺ (γν. δὰ 1110 Ὁ 4) Αὐἱβύούθ᾽θια ἄπτη μἴο υϑυ ββίμηθ 
τυ], δὰ πᾶπο δηϊτηὶ σἱτὰ τγοΐοσαῦ, ρου τα, ὑδηατιδιη 810 ποὐϊββιηγασηα οὗ: 
αὐδθηδηῃ 810 τοῦ ϑυμοῦ πατῶ οὖ αὐδηὶ γϑῦθ ΠΟΙ Ϊπ65 οομητηογθαῦ;. 
ΠΘαῸΘ 6586 δΙίατη Ἰοοῦτι, απὸ ῬΙΘμῖτιΒ Βῶπο τϑῖὰ ὑγωοίανουϊύ. Ιἰϑααθ ρῥυὶ- 
ΤῊ} Π6 νἱ᾽άραθαν ογηηΐβ ϑυμοῦ τηροῦν ἰγὰ 6886, απϑοῦμη ΘΟΙΙΡΟΙ ΕΣ 
αὐἰάθτη ὁ ϑυμὸς αὐσπὶ δ] ϊᾶ5 ὕπτι Ηἷο (οἵ ἄνϑρωποι δὴ ὀργιξόμενοι 1117 
ἃ 6). Νραὰθ ϑῃηΐπι, πἰδὶ ἰπ ὙΘΓΌΙ5 ᾿πᾶθτϑ γϑ]ϊπηαβ, μογοδᾶβ ΗΟΙΊΘΥΘΟΒ 
(4116 Ρ 21--99), ααστη ραρη δ ηἹ υἱποθπαϊαπαθ οαριοβ νἱἀθυίγαιιβ, ἱσταῦοϑ 
ἔαΐϊβδθ ἀϊοθιησβ. Ὀδὶπᾶθ ρ]θυπαπθ (ἐπὶ τοὺς τρώσαντας φερόμενοι: 
1116 Ὁ 2ὅ; τὰ ϑηρία διὰ λύπην᾽ διὰ γὰρ τὸ πληγῆναι Ὁ 82: ὑπ᾽ ἀλγη-. 
δόνος Ὁ 84; 1117 ἃ 8) ἴζα Ἰοαυϊδαν, αααδὶ οπιπῖπο ὃ ϑυμὸς πΟΠ τηογθ- 
αὔαν ἨΪΒῚ ἴῃ 60 ααἱ ᾿υαβ Ἰαθϑαβ γϑὶ δἱϊθπῶ νἱ οοδούιβ ἔπουῦ. ΕΠ ϑϑὺ 
Ῥγοΐθοῦο σγϑιτιπὶ, 8διθββϑθ ΞΘ ΡΟΣ Ὑ6] 5 Ό6586. δηΐμη0 οοτημιοῦο ἀο]ΟΥΘΙΩ 
αὐθπᾶδμι, βοι]οοῦ πὶ 5101 ἴρ86 βαοοιυγαῦ; αὖ ποὺ αἰϊπᾶ ἀο]ουΐβ σϑπαβ. 
Νραὰθ 'ρ8586 β8π6 Αγϊβίοίβ θβ ἀϊούπσιβ ογαῦ, ἴθταβ ποὰ ἀαὐῶ ἴῃ ἸαὐθΌγαβ 
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1116 "34 ἐπιφέρουσιν" ἀνδρεῖοι γὰρ εἶναι δοκοῦσι καὶ οἵ διὰ ϑυμὸν ΧἪ 
οὔ ὥσπερ τὰ ϑηρία ἐπὶ τοὺς τρώσανταρ φερόμενοι, ὅτι καὶ οἵ 

ἀνδρεῖοι ϑυμοειϑεῖς᾽ ἰτητικώτατον γὰρ ὁ ϑυμὸς πρὸς τοὺς 
κινδύνους" ὅϑεν καὶ Ὅμηρος ..σϑένος ἔμβαλε ϑυμῷ“ καὶ “Ὁ 
μένος καὶ ϑυμὸν ἔγειρεΞ καὶ «,δριμὺ δ᾽ ἀνὰ ῥῖνας μένος “ 

καὶ ,«,ἔξεσεν αἷμα“. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα ἔοικε σημαί- 

ϑονεῖν τὴν τοῦ ϑυμοῦ ἔγερσιν καὶ ὁρμήν. οἱ μὲν οὖν ἀνδρεῖοι 
διὰ τὸ καλὸν πράττουσιν, ὃ δὲ ϑυμὸς συνεργεῖ αὐτοῖς" τὰ 

234, ἐπιφέρουσιν] ΚΡ φέρουσιν. 4ὕ, ΚΌΡΤΡῬΝΡ φερόμενα. 

ἕαρῶ βαθυίθηῦοβ (Ὁ 88 ἐν ὕλῃ ἢ ἐν ἕλει) ργοάθτθ ϑυμόν, Ἰθοπθῆὶ αἰέτο 
᾿αρρτθαϊθηύθπι ποῖ ργοᾶθτθ. Κθα ϑαρϑοῖῦου δῦ γϑύθ χηοπϑῦ, ὑαπῦαμι ΔΌ6586 
᾿Βδπ0 ϑῃϊταΐ νἱπὶ πὖ ῬΘῚ 856 δα νἱνθαΐθηη ρϑυύηθαῦ, αὖ οὐΐαπι ἴῃ Ἰρπαν δ 
Ρϑγοϊριδῦιν, αποβ αὐἰάθηι πθοθϑϑιύαβ απδθάδιη ἱπιρθάϊγουϊδ απουηϊπι8-. 
᾿στανίδθ β8θ ραγθδηὺύ. Ηδπᾶ ϑηΐτη ἱποοηβαϊίο ἢξ, αὖ δα ᾿δύατῃ ουυϊδα-᾿ 
ἀΐποαι ἀνδρεῖοι 6586 ἀϊοαηῦαν οὐΐϊδιη διὰ τὸ φοβεῖσϑαι (Ὁ 89): πδηι 
τϑνογδ, ῬΘΥΙΟ]8, Βρουπαπῦ δίατιθ πο ὑϊπηθηΐ, ααἷα ὑϊσμηουθ οουτορύϊ βαηῦ. 
ΝΙΒΙ]ονΐμτιβ βαῦϊβ οοηδύαῦ, 6586 ϑυμοῦ ἔγερσιν καὶ ὁρμήν (Ὁ 80), αὖ 
ἴῃ τηϑῦπ ἀθ]ούϊο μι τὶ ϑηΐτηϊ: αὖ 6Χ πδὸ οοπύγαγσϊω 1Π1ὼ πᾶβοὶ ροββιῦ. 
Απμοπ ἰάθιη ποὺ Ἰδιηΐαα ἴῃ 110 ρθπθεθ ἰουυϊπαϊηῖὶθ ἀρραγθοαῦ αποὰ 
ΒΘΟαηαο ἸοθῸ (8. 239---Ὁ 8) δαἀυπτηθγαύατη θοῦ ὯὩ6. 608 ΘΟΙΙΘΙΠΟ ΘΙ ΟΕ 

ΒΌΧΩΤΩΟ ΘΒ ἀ θυ ἀο]ογ οὐπιοίαυϊ! (φεύγοντες... ἔρωτα ἃ 18) αἴαπιθ ἱπ- 
Ῥαύϊθηῦθβ ππουϊθηαϊ ἀο]ούθηι Β 0] ᾿ἰρϑὶ ἱπῆϊρτιηύ. Ζιὰ ϑυμὸν ὨΪ αἀποαὰθ 
ΟἸΏΠΘΒ Ῥογρθύγαπῦ απδ ἔογυϊθου δούα 6886 νἱἀθηΐασ; π66 βαηῦ 818 ὨΟΙΏ1- 
Πππ ΘΘΠΘΥα, 564 4]1ὦ τοῦ θαϑᾶθηι γτ68 ἀθβου 6 πα] οϑῦ. 

206. ἐτητικώτατον ὁ ϑυμὸς πρὸς τοὺς κινδύνους: οἵ, αἀπθτη Ρ]αΐο 
γοοεὺ ἴτην Ῥγοΐαρ. 849 6. ϑαρθυϊαῦδνο γθῸ ποη ρυδαῆβ αἰ δυθηύα βθα 
14 αὐοᾶ Ῥγοργίαπι οϑὺ παύατδθ βιρηϊβοαύῦαν. ἴρβα {πα απΐηυνὶ υἷβδ για 
ἐηι))οϊΤυιγυύευ οὐὲ ρον ουι8 οὐυΐαην θαηέ, 68ὲ ϑυμός. Ῥοββῖβ, αὖ αὐτυμηαὰθ 
αἰπϊοδπμαϊ σϑπὰβ αὰ0 ΡΒ οδϑὺ βρθούθθαν, δᾶ ἐτητικὸς σα, Τά θιηο 
(1229 ἂ 238) διἀάθγθ καὶ ἀήττητος. ὙΠΟΡῈ Βθρ. 81 ἄμαχόν τε καὶ 
ἀνίκητον ϑυμός, οὗ παρόντος ψυχὴ πᾶσα πρὸς πάντα ἀφοβός τε «καὶ 

ἀήττητος. Ἢ 
81. ὁ δὲ ϑυμὸς συνεργεῖ αὐτοῖς 1. 6. 115. ααἱ γογθ ἔοτύθβ βυαπύ. Νθο 

Π18186 ἰαούπτη αὐοὰ μοο ἀθ πο ἰδύο σϑῆθγθ δα)οῖθαν απθηηατδτη πΘαΘ 
Επάθηητιβ ἔαϊθθ 46 οπιηΐθιιβ ,πρὸς τὰς πὰρακελεύσεις τὰς ἐν τοῖς κιν- 
δύνοις χρήσιμα ταῦτα πάντα“ 1229 ἃ 81. Νάτα Ἰοπρθ αν ἔουθϊ- 
ὕπο οὕτὰ ϑυμοῦ παΐαγᾶ οοπ͵πηοίδ, οϑὺ ααϑηι γ6] οὰπὶ Ραάουθ γ6] οατα 
Ῥοηᾷ 8ρΡ6. Ιὕϑια γϑούϊαβ Αὐϊβυοῦθὶθβ οτηπΐα δ ἀπατῃ ϑυμὸν τϑξογῦ ἴῃ ΠΟΟ 
Θθηθιθ αὐδηι Επάθιηιβ πηΐγθιβθ δα πάϑος ἀλόγιστον οἷον ἔρωτα ἢ ϑυ- 
μόν (Ὁ. 21). Ιρβ6 δῃΐπι ὁ ϑυμὸς υδ᾽ουπαθθ οχοϊναῦτιβ δϑὺ ΟΡΡΥθ580 
ὕπποσθ δᾶ ρμουϊοαϊα βίσθππθ βαρθυμάδ ἱπρθ!ῦ; αὖ Ρ]θυαθαιθ δηΐτηΪ 
αῇἴοοίίομθβ αὐ δῸ 1110 ἀἴνθυβαθ βαπὺ ἴδω ἐαηύστα 1ἄθηι οὐβοιπηῦ, 81 ἕουύθ 
Ῥυΐαβ 800 τηοῦπ οὐϊαμι τὸν ϑυμὸν Ῥθυτηονονϊηῦ; βίη ἰἰύου δοοι θυ, πΟη 
ταΐϊπαϑ γούϊηθῦ αὔαπθ γϑγοοαὺ ὁ ἔρως ἴῃ 16 ΔΒΟΙΡΙ θἰτϊάοβαθθ ρούϊαϑ 
τοαατύ. 
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ται ϑηρία δὲ διὰ λύπην" διὰ γὰρ τὸ πληγῆναι ἢ φοβεῖσθαι, τιιὸυ83 
ἐπεὶ ἐάν γε ἐν ὕλῃ ἢ ἐν ἕλει ἧ, οὐ προσέρχονται. οὐ δή 
ἐστιν ἀνδρεῖα διὰ τὸ ὑπ᾽ ἀλγηδόνος καὶ ϑυμοῦ ἐξελαυνόμενα 
πρὸς τὸν κίνδυνον ὁρμᾶν, οὐϑὲν τῶν δεινῶν προορῶντα, ἐπεὶ 30 
οὕτω γε κἂν οἱ ὄνοι ἀνδρεῖοι εἶεν πεινῶντες" τυπτόμενοι γὰρ 
οὐκ ἀφίστανται τῆς νομῆς καὶ οἵ μοιχοὶ δὲ διὰ τὴν ἐπι- υττἴ ἃ 
ϑυμίαν τολμηρὰ πολλὰ δρῶσιν. οὐ δή ἐστιν ἀνδρεῖα τὰ 
δι᾿ ἀλγηδόνος ἢ ϑυμοῦ ἐξελαυνόμενα πρὸς τὸν κίνδυνον. 
φυσικωτάτη δ᾽ ἔοικεν ἡ διὰ τὸν ϑυμὸν εἶναι, καὶ προσ- 

δ ;- Ν ἄπο δ 3 Ω 
λαβοῦσα προαίρεσιν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἀνδρεία εἶναι. καὶ οἵ σι 

89, ἢ] ΚΌΝΡΟν ἢ διὰ τὸ 86. κἂν] ΚΡΙΨΜ0 καὶ. 
ῷ. 8. οὐ δή -- κίνδυνον] οχ. ΚΡΟΡ͵ 

89. τὰ ϑηρία δὲ διὰ λύπην: 5πιαπίάθιη ἄο]ον ἰβδύθ οχοϊξανουϊῦ δηϊ- 
τΤηττη πρὸ ἕοντία ἔτοσουῖῦ. Ὀπῦτη Ὑ6γῸ αἸβουσηθα. ΟὉ αποᾶ΄ Δ]|16 Πα, Δ Ὁ 118 
ἰονεδυιᾶο οϑὺ ἴῃ συοοθ διὰ τὸ καλόν (γβ 81) Ῥοβίδυπι οβῦς τὖ ϑηΐτη δἰ 
μιαιφόνα, σοπύϊοη ία, βἰτασθτη οάθγ (οἵ. 111 Ὁ 10 Ξνν εἰνῆο ΤῊ ΡῚΒ γἱγ- 
ὑπ 18 ΠΟΙΏΪΠΘ ΟΥ̓ΒΑυὐαΥ, ααδτηατιδ δι᾽ ἡδ ονὴν πράττοντα. 

88. οὐ δή ἐστιν ἀνδρεῖα 56. τὰ ϑηρία απδτηνὶβ να]ρὸ ἰΐα νοσθηὐτν 
ν. Ρ]. Το. 197 ἃ. Οὐ τοὶ οδβδηη 8110 Ιοθοὺ (1888 Ὁ 80) Ηΐβ νυ ὶβ 
Αὐϊδθοξθιθβ 46 Ὀθϑίϊβ Ἰοασθηβ ἀθβουϊθιῦ ὅτι οὐϑὲν αὐτῶν ἀγωνίσαιτο ἂν 
οὐθένα καλὸν κίνδυνον. --- Οδὔογθμη Θαπᾶάθιη μᾶπο γοοθὶ οὐ δή 
ἐστιν ἀνδρεῖα .... πρὸς τὸν κίνδυνον δρμᾶν (Ὁ 86) ρϑθηδ ἐούϊθιηι γϑυθὶβ 
Ἰλογαύδμι υἱᾶθβ 1117 ἃ 2, 8: τηοο πππὺ αὐἰᾶθηη δα 5018, 3:1 πη)8118, τ6]8- 
ἴδια, ροβὺ ᾿πὐθυ]θούᾶ ἀπ] θυόστμ τηθηθομθ (1117 ἃ 1) ἰὔα ἱπιτητυ αύατη 
τἰὐὖ οὐΐϊατη Βοιηῖπθβ (τὰ ἐξελαυνόμενα 50 76οὐ! 1060) Δτηρ] θοῦ ροββιῦ. 

8ῦ. οὐϑὲν τῶν δεινῶν προορῶντα: Βο6 πογπι δοοθαϊῦ πρὸ ροβὺ 
1111 ὦ 8 τορουϊθνυατη ἤθατθ δ τη πρϑοθββαυίθτη. Νϑιη θἰϊδιηβδὶ Οὐηηϊα, 
Ῥτουιϊββοπῦ, ἰασηθη γἰτἐυ ϊβ δββοπὺ δχρουύϊα, ἀυπτητηοᾶο ποπηϊβὶ ὑπ᾽ ἀλ-᾿ 
γηδόνος καὶ ϑυμοῦ (γ8 84) τηούα Βαπύ. Αὐ αποά οοπίγαγϊπθτη οβϑὺ τὸ 
προορᾶν ἴῃ ἰἴ8 ααἱ ορροπυπίαν, τνἱἰγθαςβ οοτηρούθαβ, πϑαυῖῦ ἀ668586. 
Νϑαὰθ δϑμηΐτη τὸ διὰ τὸ καλόν (ἃ 81) γ61] ἡ προαίρεσις καὶ τὸ οὗ ἕνεκα 
(1117 ἃ ὅ) Ἰοοὰπη μαθϑὺ πἰβὶ ἴῃ νἹαἀθηξθτβ 80 Ῥγουϊθπεθιβ. 

4, ἡ διὰ τὸν ϑυμὸν 50. ἀνδρεία δοκοῦσά γε. Ηδθο φυσικωτάτη 
αἸοϊξαΥ βο Π]σθὺ αποπίατη τϑοίϊᾷ νἱὰ χα ἔουἐπαϊπθιη παίατα τοῦ ϑυμοῦ 
ἀϑοθμαϊῦ αὐδδὶ, γ6] (ἃ αὐοᾶ Αὐἱβύοξο!οβ αὐἱάθιῃ πυβαθπδτῃ δᾶμπο αἰχ1) 
αποπίϑιῃ ἡ ἀνδρεία ϑυμοῦ ἕξις Ξ6ὰ περὶ ϑυμὸν οεἰ. Ιίδαπθ τησ]δθτῃ 
αυϊάθτη ἴπ Βδο παύθσα!, αὖ ἴα ἀϊοδτα, δυαδοϊᾶ ἀρβιάογαῦαν τοῦ 510 γιγῦτιβ 
(μη ὁ προσλαβὼν προαίρεσιν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα τν8 ὅ αἀδιυπηθῖῦ αποᾶ πομ 
δΒαθαθταῦ ἐοΐατι ποποϑίβἐϊβ οριιβ), 564 ἔβοι]ἶτιβ ΠΟΙΠΠΟ ἄτη οβδῦ τ ἰρβῶ 
ποῖ τοϊποίαπξο ᾿πάποοτθ αποᾶ ἀοίαου, τὸ ραγθαῦ τὸ πειϑαρχικόν (1102 
Ὁ 81), αὐτὰ τηπΐατθ αποᾶ ἔοτξθ τοϊπαρ αὐἰάρτα αϊῆουτ νυἱάθαΐαν, αὖ 
ΘΠ ]Θ πᾶ αὐϑαδτη γ8] ἔμ ]]δοὶ οΡ6 ἴπ βιδπι βρθοΐθιη δοηξοτυηαίατη 510 (νυ δ] πὸ 
ἡ στρατιωτικὴ ἀνδρεία). 

ὅ. καὶ οἱ ἄνϑρωποι δὴ ... Ῥαγέϊοα]5 (καὶ... δὴ) ρτοάϊξαγ, Αὐἱβέοῦθ 5 
τηθηΐθιη δάπις (ν. δὰ 1116 Ὁ 38) ἴῃ Ὀοβέϊαυθτη β᾽π πα ϊηθ, απδτῃ 

Ατῖβι. ἘΠΗϊο. 18 



1904 ΑΒΙΒΤΟΤΕΈΙΙΒ ἘΤΉΙΟ. 

{τ α ὁ ἄνϑρωποι δὴ ὀργιξόμενοι μὲν ἀλγοῦσι, τιμωρούμενοι δ᾽ ἥδον- 1 1ι 
ται οἵ δὲ διὰ ταῦτα μαχόμενοι μάχιμοι μέν, οὐκ ἀν- 
δρεῖοι δέ οὐ γὰρ διὰ τὸ καλὸν οὐδ᾽ ὡς ὁ λόγος, ἀλλὰ 
διὰ τὸ πάϑος᾽ παραπλήσιον δ᾽ ἔχουσί τι. οὐδὲ δὴ εὐέλ. ς 

10 πιδὲς ὄντες ἀνδρεῖοι." διὰ γὰρ τὸ πολλάκις καὶ πολλοὺς 
, ΟΣ :) -“ ΄ ΄ [χ νενικηκέναι ϑαῤῥοῦσιν ἐν τοῖς κινδύνοις. παρόμοιοι δέ, ὅτι 

ἄμφω ϑαῤῥαλέοι. ἀλλ᾽ οἵ μὲν ἀνδρεῖοι διὰ τὰ προειρη- 
μένα ϑαῤῥαλέοι, οἵ δὲ διὰ τὸ οἴεσθαι κρείττους εἶναι καὶ 
μηϑὲν ἀντιπαϑεῖν. (τοιοῦτον δὲ ποιοῦσι καὶ αἱ μεϑυσκόμενοι" 

τ εὐέλπιδες γὰρ γένονται.) ὅταν δὲ αὐτοῖς μὴ συμβῇ τοιαῦτα, 
Ἷ Η 3 ᾿ 3 3 " ᾿ς ΄ » Α 

φεύγουσιν" ἀνδρείου δ᾽ ἣν τὰ φοβερὰ ἀνϑρώπῳ ὄντα καὶ 
φαινόμενα ὑπομένειν, ὅτι καλὸν καὶ αἰσχρὸν τὸ μή. διὸ 
καὶ ἀνδρειοτέρου δοκεῖ εἶναι τὸ ἐν τοῖς αἰφνιδίοις φόβοις 

1. μαχόμενοι) οπι. ΚΡ, ἃ. 9. Κῦ διὰ πάϑοςς 11. ἐν τοῖς] ΚΡ μὲν 
τοῖς. 12. Κν πρότερον εἰρημένα. 18. κρείττους] ΚΡΟΡ χράτιστοι. 
16. Κν συμβῆ τὰ τοιαῦται, 106. καὶ] ΚΡ καὶ μὴ. 

7ὰα 1116 Ὁ 9ὕ δα φυσικωτάτην δῃο δἀγοοαγογαῦ, γψϑγβαδατη {|588. 
᾿ ἸΆτη Θηΐπὶ θὰ απ ὅθ 111}15 τηοπαθυαῦ, δ Ποιηη65. ἀαοαῖθ ὑγαηβίουῦ. 
Θυδ ἴῃ τ αποᾷ τυσϑιβ ἰΐω Ἰοααϊζαν ὑδηατιδηη 5ἰτη ]]1οἶδου ππηΐνϑυϑιιβ ὃ 

͵ ϑυμὸς εἷῦ ἐπιϑυμία τῆς ἐκ τιμωρίας ἡδονῆς, φεύγουσα τὴν ἐν ὀργῇ 
ῳ "λύπην ἃποθρβ αὐἰᾶθηι 56 οοηβθηξαηθαμη Ῥυϊουΐθτβ; οἵ, δᾶ 1110 Ὁ 38 5α. 

9. οὐδὲ δὴ οἵ εὐέλπιδες ὄντες ἀνδρεῖοι (---ῶ 29) Θυδτίαβ ν6] ααἱπ- 
ἴὰ8 τρόπος ; απθ αὐἰάδπι ἃ γογῶ υἱσθαΐθ αἰ θυ οχ οοάθηι δυρττηθηΐο 
(οὐδὲ δὴ) οἸποοῦ, αὰαοὸ ἡ διὰ ϑυμὸν ἃ. 8. 9 οοπγνίοία οβύὺ. Ξ',Ρ65 διηΐτη ᾿βύδ, 
Ἰαθίω ουθηξβ ἔαυιβὺὶ πάϑος δϑὺ, οαἱ 211] δϑὺ οὕτὰ γαύϊοπθ δα ποποϑέμθθιη 
οἸτηπηΐδ, τοίθγθηθθ 165 ϑαύΐθιη πᾶβοὶ 1ΠΠ|α τὰ, απϑιηατδτι ἢ66 Αὐϊϑύῦοίθ! θη) 
ἔαρτῦ, Παποίατη Πουαϊηῖτι5 οὐϊατη Ῥυορῦθυ Ῥ]θπθ 8185. οδσβαβ, νϑὶαῦ ἐκ 
μέϑης γν8 14, διάθ5βθ, Ῥο ββιμγαγα 115. απ ταυ]έδ, οὗ βΒ᾽τ 1118, ΘΧρουί {πουϊηῦ 
Ὑ8 10 5.: ἐξ ἐμπειρίας στρατιωτικῆς ἴογϑ (ν. δᾷ 1116 Ὁ 21). 

14. τοιοῦτον δὲ ποιοῦσι (πιο πάσχουσι) καὶ οἵ μεϑυσκόμενοι: (05 
νἱᾶβ δῆποη ᾿ΐάθιη τοῖς ἀγνοοῦσιν “(ὦ 28) Δάβου!! ροβδίηῦ; ὁ γὰρ με- 
ϑύων ... δοκεῖ πράττειν ... οὐκ εἰδὼς ἀλλ᾽ ἀγνοῶν 1110 Ὁ 26 5, 

, 18. ἐν τοῖς αἰφνιδίοις φόβοις ἴῃ ααἰθὰθ πθ ὑδηύατη αὐϊᾶθπι ατιδδὶ 
- ΒΡΔΔΙ ἀαύαγ τὖ Ἰρβατη ἴῃ Δ ΗΪΤητΠ δπτιη βρθτὰ ἰαθίδιη, απὸ ΘΟηΠοτῸ 

ΒΟ] αηύ, τϑυοθῶγθ ροββίηῦ. Οδύθυα πη ΟΠ ὩΌ γΘ Π]ΘΙΠῖ8886 ατιοα 1111 
ΠΡ 9 Ἰορίτητιβ καὶ τὰ ἐξαίφνης ἑκούσια μὲν λέγομεν, κατὰ προαίρεσιν δ᾽ 
: οὔ, δὰ α. 1. ν. ϑαπὺ ἰρίίαγ δούϊομθθ, ἴπ αὐὐραβ π]]1ὰ βουλή, πα]]ὰ 
προαίρεσις τῶν πρὸς τὸ τέλος Θδὖ, οὖ ἴῃ αὐἰδιβ πἰΒΙ]οταΐπτι8 ργϑθϑίδη δία 
νἰχθα ιβ τηδρὶβ οἱποθῦ ἀπδτι ἴῃ το]ϊα τὶ (ἀνδρειοτέρου ἃ. 18; ἀπὸ ἕξεως 
μᾶλλον ἃ 20); πἰνηίστιτη 1, αὖ αὐστη βαὈ]α ᾶ οὐππὶ ἀ 6] οτύϊοπθ Ποϑί]- 
115. αϑθοθασπι ἱτηρϑῦπβ ρυούϊητιβ ᾿ρβῶτα Πουηΐηῖ8 νοϊαπίαξοτη ρούα, ἱτηρϑῦι 

. 1110 ἔνδοῦο ρυοροίαν απδηΐα, 510 νοϊαηὐα β (τῆς βουλήσεως Τ' 6), ἴῃ ὅῃ0 
᾿ Βοποϑίδθβ ἤπθ ἀθῆχεαθ, νἱβ δῦ οοπβίδηθια. Ἐγροὸ ἰηνιύο Αὐϊϑίουθθ Πΐ, 

81 αὐϑηο ἀοούνϊπα, 6718 ρούϊογοση ραγύθηη οὐμίθαθ νἱνϑα 8 1ῃ 118. ῬΟΠΘΥΘ 
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ται ἄφοβον καὶ ἀτάραχον εἶναι ἢ ἐν τοῖς προδήλοις᾽ ἀπὸ τιῖτα9 
ἕξεως γὰρ μᾶλλον, ἢ καὶ ὅτι ἧττον ἐκ παρασκευῆς" τὰ 30 
προφανῆ μὲν γὰρ κἂν ἐκ λογισμοῖ καὶ λόγου τις προέλοιτο, 

ς τὰ δ᾽ ἐξαίφνης κατὰ τὴν ἕξιν. ἀνδρεῖοι δὲ φαίνονται καὶ 
οἵ ἀγνοοῦντες, καὶ εἰσὶν οὐ πόῤῥω τῶν εὐελαίδων, χείρους δ᾽ 

ἈΦ κῦσῷῳ ἀξίωμα οὐδὲν ἔχρασὸν; ἐκεῖνοι δέ. διὸ καὶ μένουσί τινα 

χρόνον" οἵ δ᾽ ἠπατημένοι, ἐὰν γνῶσιν ὅτι ἕτερον ἢ ὑπο- οῦ 
πτεύσωσι, φεύγουσιν᾽ ὅπερ οἱ ᾿Δργεῖοι ἔπαϑον περιπεσόντες 
τοῖς Δάκωσιν ὡς Σικυωνίοις. οἵ τε δὴ ἀνδρεῖοι εἴρηνται 
ποῖοί τινες, καὶ οἵ δοκοῦντες ἀνδρεῖοι. 

12 περὶ ϑάῤῥη δὲ καὶ φόβους ἡ ἀνδρεία οὖσα οὐχ ὁμοίως (᾽ 

90. ἢ καὶ ὅτι] ΚΡΟΡ ἢ ὅτι. 9ῦ. 206. ΚΌΜΡ ὑποπτεύουσιν (Τ)}Ὁ ὑπο- 
πτεύσουσι). 

νιαραῦαν αα8 8.4 τηθηΐθιη δ τὐϊομθηι δα 6] ον υϊοπθιη δα Ῥυπάοθη-᾿ 
ὑϊατα δ᾽τασδπι βρθοὐαηΐ. : 

20. ἢ καὶ ὅτι ἧττον ἐκ παρασκευῆς: ΠΟΟ οπΐπι ροβὺ ἀπὸ ἕξεως ᾿ 
γ ἀρ μᾶλλον αἰΐοτα οασδα, ΟὟ απδτὰ ἴὐε, ἡπαϊοοϑύαν (δοκεῖ ἃ 18). 

21. κἂν ἐκ λόγου καὶ λογισμοῦ: οὰπιὶ οοπίθμιρῦι. αποᾶδιῃ ἀϊούππι͵, 
ῬΥΟΌΘΔΌΙ6 οηΐτη οϑῦ θμὶ απ τητ]διβ ϑϑὺ ἴῃ οὐ 5 τοῦδ οὐ 10856. Ρ6.- 
Ῥϑηπᾶθμαῖβ οὖ οοχηρτιίαπαϊβ τηδρὶβ Οἰτουπηβρίοθοσθ αὐ ὑπ ββίσαατη 8 
αὐδηη αἰαὶ 510 ΠΟΙ ϑυϊββισησμη ; πϑῖὰ ἴῃ διιρτιδίδ, ῬΌ]ΟΗΥ πδὐιγῶ νἱχ θϑῦ 
αὐοα ποι [811 50]]ου ἐᾷ οὈβοαγθύτιν ρούϊιβ απδτη γϑοῖθ δθϑυσηθίαν. Τύθα πιο 
αἱ 5190 αὐἰάθιη ἐκ λόγου καὶ λογισμοῦ γὙϑτῃ ρϑββουῖδ, οὐϊδτηβὶ βύγθητιθ 
Θοββουῦ βυβρθοῦθβ ουὺ δα τἰὐιτὐαΐθιη οὲ βϑουνι αὔθιη βρθούαβϑβθ, πθατθ 
αὖ ἃ γίνθαϊο Εὖ ρυΐπιαβ οἴβοῖο ἀθᾶϊββθ (οὐ τοῦ καλοῦ ἕνεκα). --- ψοτῖ8- 
βίχηδ, Βᾶθο; Θοαὰθ ἀἰΠ]ρϑηῦτ8 δποίδπαδ, αὐπὰτη ταιῸ Ατὐϊβυοίθ!θβ 1 λόγον 
καὶ λογισμὸν γοσδνοτῖθ. 

92 (-- ἃ 21). ἀνδρεῖοι δὲ φαίνονται καὶ οἵ ἀγνοοῦντες. ΟΠ πησπ! 
ϑσθπαβ; αποα ατιϑὴ ῬΥΌΡΘ δοορᾶδὺ δὰ 1ὰ αποα τηοᾶο ἀδβουιρύπμι θοῦ οὖ 
1088 βουϊρίου βϑηβὶὺ (οὐ πόῤῥω τῶν εὐελπίδων ἃ 28) οὐ δι τηοπαΐτητιβ 

: ὦ ν5 14. ψαυ δαυΐθιῃ Αὐϊβύοίθθβα εὐέλπιδας νοσδυὶ αὐτὶ βρθπὶ ᾿ϑθύδῃ 
Ῥϑυρϑίυδιηι απδϑὶ βθοιτη ρουύαηὐ τὖ ΔΙ δα ΒῷΠ6 Οδιιβατη 6586 ῬΥΟΌΔΌ1]6 
ἰδ οὐν 5101 ᾿ρ815 οοπῆααπὺ (ν. διὰ τὸ πολλάκις καὶ πολλοὺς νενικηκέναι 
ὦ 10; ἀξέωμα τι ἔχουσιν ἃ 34); 5'η. ατἷθ το ρούϊιβ ἰῃ απῷ γϑυβϑῦτι 
ααδτι 56 Ἰρϑιπιὶ ὕθηηθυθ δ] θη 6886 ορὶπϑύασ, αὖ σγανῖαβ ρϑυϊοα] πὰ ῥτοὸ- 
ΘᾺ] νἱαθαύαν 6886, οὺ ἴρβα ργοΐθοίο δῖα εὔελπις ουϊῦ, βϑᾶ οδαβδπι ᾿βέϊτιβ 
ὑθτηθυύα !β ὙΘΥΊΒΒΊ Τὴ 6 Ἰρηογα 6 ΠῚ ΤΟΙ, ππᾶθ ἴρθῶ 1118 5065 ἔἈ]1ὰχ 
πϑύς, 510, ἀἸοθθηθβ. Αὐ ᾿πᾶθ οὐϊδτη μοὺ ραὐθοὶϊῦ 6δοὸ5 αὐτὶ ᾿ὔω του ΟῚ υθτα 
Βθββουϊηῦ, ποῖ Βοίπτη ἀγνοοῦντας, 8564 δι᾽ ἄγνοιαν Θρἴ58886 (Τ' 2), αὖ πθ 
τὸ ἑκούσιον αὐϊάθτη ἀρτα 805 50, πθᾶπτιη ὉΠ] τὰ νἱσὑπἐϊβ σΘπτ8. 

25. ὅταν γνῶσιν ὅτι ἕτερον ἢ ὑποπτεύσωσι: ,,Βὶ ἕοτύθ ἱπί6]]Θχουηὺ 

Ι͂ γϑι δον Βα ΌΘΥΘ ἔπουϊηῦνθ βυβριοαύϊ: ἰεῦω θαῖα Παποῖῶ γ6] βαΒρΙΟΙ080 
[ οδθοτνίῶ 1δοοῦ. 
' αὐ 1111 ἃ 29--Ὁ 22. Ἡραϊΐαν δα γϑύϑθ ἔουεϊυ 158. γϑθϊοπθη πὸ-: 
Ἢ δαγαϊηατιθ Θχρομθηάδμι, αὖ ποὺ οαρὶύθ αποαἀδιημηοᾶο βαρρ]θαίαν αποᾶ΄ 
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τὐϊαϑοπερὶ ἄμφω ἐστίν, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τα φοβερά ὁ γὰρ 11 

ἐν τούτοις ἀτάραχος καὶ περὶ ταῦϑ'᾽ ὡς δεῖ ἔχων ἀνδρεῖος 
» γ .φ ᾿ ᾿ ΡΣ 

μαλήσε ἢ ὁ περὶ τὰ ϑαῤῥαλέα. τῷ δὴ τὰ λυπηρὰ ὑπο- 

μένειν, ὡς εἴρηται, ἀνδρεῖοι λέγονται διὸ καὶ ἐπίλυπον ἢ 

ἀνδρεία, καὶ δικαίως ἐπαινεῖται" χαλεπώτερον γὰρ τὰ λυ- 
᾿ ς , Ἃ » ς "ΑΕ 3 , 3 ᾿ 3 Ἁ 

ϑῦ πηρὰ ὑπομένειν ἢ τῶν ἡδέων ἀπέχεσϑαι. οὐ μὴν ἀλλὰ 

ΓΡΥηΟ Βα]ὰ5 αἰβραθαξομθ οαριῦθθ (1110 ὁ 0---Ὁ 24) φἀσπιηθταξημι οϑί. 
τα ἴῃ τ αὖ τϑοῦύθ οορποβοδῦαν αποηιϑατηοάπηη Αὐἱδύοίθ! θα βίηρταβ 
Ῥαγίθβ ἀοούτίπαο ϑὰθθ αἸβρομπθυο ΒΟ] λδτι5 βιῦ, δα 14 φηΐτητβ δανονίαῦαν, 
1] πὰπο 84 ΑἹ απο τηΐητιβ Ὀ6π6 1πἰθ] σου θῦτιν, 51] ΠΟῚ ῬΥΪῸΒ ᾿ι ρῸ απΐη- 
απ ΠΠουσα τρόπων (1110 ἃ 10---1117 ὁ 238) ἀδυπομπδίναϊα, θϑβϑῦ. 

80. μᾶλλον περὶ τὰ φοβερά (ἡ ἀνδρεία): ὁχ πᾶὸ 5Βϑηύθαθ!ἃ απ ἃὉ 
Ι Ἰηϊδο (γ. δᾷ 1116 ὁ 7) αἰδρυύαύιο ᾿πϑυϊθία, θοῦ. θύουσα. πος [ουάιι- 
ΟἸΠῚ οὕτὰ ΘΟΙΡΠασῚ θτι5 νἱσ αι τι8. ΘΟμησητιη6. δῦ, αὖ απ δα Ὀϊπαβ νοὶ 
εἰ δούϊομΘ5. νοὶ Ὡρθηαὶ τα ιοηθ 8. τοίου ηὐαῦ ΠΟῚ βθοάρθηι τηοᾶο δᾶ αὐχγάδατιθ 
βϑρθϑούθηδ: νϑ]αὺ ἣ σωφροσύνη ἧττον περὶ τὰς λύπας 1111 Ὁ 96, ἡ ἐλευ- 
ϑεριότης μᾶλλον ἐν δόσει χρημάτων 1119 Ὁ 2ῦ 5. Αἰατθ ἐὐρρΥ τος 58 Ὁ15 
γἸΒΊ1ΠῚ Θϑῦ, Ύθ 1ΐα 6586. δἰἢυτη16. 

88. ὡς εἴρηται ν. 1110 Ὁ 11 5. {πη λυπηρὰ 6886 δ τηθύπτῃ ἴπ- 
Πιοϊαπῦ, ΡοῚ 56. οϑυθαμη). 

] 88. διὸ καὶ ἐπίλυπον ἡ ἀνδρεία: 46 πδο Θῃηΐτη βθη θη ἃ Ῥο ἰββι πλτιτι 
᾿Βοο. οαρῖύθ ἃροπάμπτη νἱἀθθαῦιν. Ἠμ85 γϑῖοὸ ἰρβὰ ἀαρ] οἱ τηοᾶο ἰξα 86 

» Βαθοῦ: ῬΥϊσηαΠ Θηΐτὴ ἃ} ὯΟΠ ῬΓΟΥΒΤΙΒ. πηθῦτιβ ἃ, ον οἰ υπαϊπθ οἱϊοϊαναν 
(δᾶ 1116 Ὁ 11), 15. αὶ τοϑίαῦ λύπην απαπάδιη βϑοῖππι παροὺ; ἀοίπαθ, 
Θὐϊδηηβὶ ταθῦπβ πᾺ]]τ18 οϑβϑῦ, αἰϊαα ἀ0]ου 5 σθητβ 1ῃ ἐο] Θυ 18. π18}}15 δια ϑϑῦ,, 
Τουϊατη ἀθηΐαθθ σθπιβ λύπης, απο ἴῃ οὐμπὶ ϑυμοῦ (εὖ ὀργῆς) τιοῦα 
Β θοδῦ, Πρ 6]] 6 η5. 1Ππᾶ ρούϊαβ ἔοτύθηι δηϊτητιηι ατιᾶτη γούϊπθηβ (ν. δᾶ 
1110 Ὁ 28 54ᾳ.), δᾷ μΒοο ἐπίλυπον ποῃ ἔδοϊδ. 

84. δικαίως ἐπαινεῖται" χαλεπώτερον γὰρ... Ὁζαπι αἰ ΠΟΙ ]1πι5. οἷ 
(ἡδέων ἀπέχεσϑαι δι ὑπομένειν λυπηρα), ἀαδιἑατί ροϊοϑῦ: βαϊέθια χαλε- 
πώτερον ἡδονῇ μάχεσϑαι ἢ ϑυμῷ 1100 ἃ 7; αὖ ρταγίοτα οᾶδιι ποὺ ἢ. 

86 5α. οὐ μὴν ἀλλὰ δόξειεν εἶναι... ἡδύ κι τ. Δ. Το αὐδ6 60η- 
ὑγασῖο, νἱαθηΐιν 6886 οοραϊδπᾶς, ογαπῦ: δἸδθυσση ἴῃ απὸ ϑβαϊητηδ, Βτι7ὰ8 
.γιχθα 8 Ἰὰὰβ ροβιΐῳ οδϑὺ (τὸ ἐπίλυπον καὶ “χαλεπόν ὦ 88. 84), αἰδουῦμη 
γ (τὸ. ἡδύ), 5116 40 πθ0 88 βροηίθ ΕΘ ΘΥ6. ψἱὶν ἔουθϊβ ἀϊοοηπβ θβϑβϑῦ (μηδ 
᾿ἡδονὴ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αἵρεσιν παρακολουϑεῖ 1104 Ὁ 80) προατιθ οϑβϑὺ 
᾿οἠηπΐπο ἕξις ἀνδρείας (οὗ, 1104 Ὁ 8 84. σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσϑαι τῶν 
“ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ ἰύπην τοῖς ἔργοις" ὃ μὲν γὰρ .-... ὑπο- 
μένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὃ δὲ λυπούμενος 
ει δειλός). ΠΙυὰ ἐαπαῦδμιν μα) νἱν αίβ Ῥγορυϊατα Ρ]αυ θα, δᾶάνοοείο 1π|- 
᾿ἄρτυτη ΘΟΎΤΙΠΙΘΟΥΠΙ ΘΧΘΙΏΡΙΟ (Ὁ 2 54.), Θχροῃῖϊθαῦ αὖ πθ τηο] θβυϊδυιιη] 
ΙΗ ΘΤαΒ (Ὁ ὅ) αἰατπι γἱβ (Ὁ 10---18) Ἱρπογθύασ; ποὺ Ὀγουϊίου δα ὉΠ 
τὸ τέλος τοϊαΐστη (Ὁ 1. 8, 16) οχσιαθτη 6886 οὖ ρᾷθῃθ ἰαύθσθ ἀϊοϊίιν 
(Ὁ 6. 23) πθαὰθ ἰρϑὰμη αὐα οὐ ὉΌΙ 810 ἀοβηῖίαν; 1Π1π τέλος ἀαΐθιῃ, ἴῃ 
'ᾳ0 5010 ᾿Ὡρροβιίδατα δϑῦὺ, τὸ ἐν πολέμῳ καλὸν 6886. δια ϊταιβ (Ὁ 14), 
Ὧ1| αἰέν. «- 
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᾿ ΄ μ᾿" - Ἁ Ἁ Ἁ ᾽ ’ ς Ἷ ς ν »" 

τι. δόξειεν ἂν εἶναι τὸ κατὰ τὴν ἀνδρείαν τέλος ἡδύ, ὑπὸ τῶν τιτν 
͵ ἀπ Ἂ Φ ᾽ ὼ ὦ ᾽ν» Ἢ 

κύκλῳ δ᾽ ἀφανίζεσϑαι, οἷον χἀν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι γί- 
» ς τ ς νεται" τοῖς γὰρ πύχταις τὸ μὲν τέλος ἡδύ, οὗ ἕνεκα, ὁ 

’ 3 στέφανος καὶ αἱ τιμαί, τὸ δὲ τύπτεσϑαι ἀλγεινόν, εἴπερ 
͵ ΄ . - ς ΄ " ᾿ ᾿ ᾿ . 

σάρκινοι, καὶ λυπηρόν, καὶ πᾶς ὁ πόνος" διὰ δὲ τὸ πολλὰ ὅ 
-" 3 τ ; Φ 

ταῦτ᾽ εἶναι, μικρὸν ὃν τὸ οὗ ἕνεκα οὐδὲν ἡδὺ φαίνεται ἔχειν. 
» ς 

εἰ δὴ τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ περὶ τὴν ἀνδρείαν, ὁ μὲν ϑάνατος 
καὶ τὰ τραύματα λυπηρὰ τῷ ἀνδρείῳ καὶ ἄκοντι ἔσται, 
8 7 ἃ 3 Γ; [χὰ Ἁ Ἣ Ω’ Α Ἁ ΄ Ἁ ὑπομένει δὲ αὐτά, ὅτι καλὸν ἢ ὅτι αἰσχρὸν τὸ μή. καὶ 
ὅσῳ ἂν μᾶλλον τὴν ἀρετὴν ἔχῃ πᾶσαν καὶ εὐδαιμονέστε- 10 

Ξ5 ως “- - 

ρὸς ἢ, μᾶλλον ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ λυπηϑήσεται" τῷ τοιούτῳ 

2. 8. γίνεται] ΚΡ γίνεσϑαι. 4. ΚΡ καὶ τιμαί... ἴ. εἰ δὴ] ΚΡ εἰ 
δὲ δὴ (Ρ ΜΡ εἰ δὲ). ΚΡ καὶ περὶ. 9. ἢ ὅτι] ΚΡ ὅτι. 11. λυπηϑήσε- 
ται] 6Χ ἀπὸ (αὖ νἱά.) ΚΡ; οοἰξ, δαῤ λυπεῖται ταῦ λύπη ἔσται. 

1. ὑπὸ τῶν κύκλῳ δ᾽ ἀφανίζεσϑαι (δοκεῖ τὸ τέλος ἡδὺ ὄν): 5απὺ 
ααΐθιη τὰ κύκλῳ, αὐδθ 5[ΣᾺ}}} τηοᾶο ἴῃ ΠΠϑέουϊοῖβ βαθρίτιβ σοοδηξαν, ἔθυθ 
»»χύθσμδι, τοὶ οἰηρσθηζί οὖ ἴθυθ οὐθθιη οοπδβοϊθηξία Κ (γ. Ξ'ροῃρθὶ δᾶ 
1867 Ὁ 29). 

8. τὸ τέλος ... ὃ στέφανος καὶ αἷ τιμαί: αὐ αὐἰάθηι ῥγυδθυηῖδ 
ποπ Ῥοβϑαπὺ οοπέϊηροθυθ πἰβὶ --  ἔαγθηῦθ βοϊΠοθὺ ἔουξαπᾷ --- ἴῃ δχίγθιιο 
ἢπθ τιο]θϑἐϊθυθτη απᾶὰβ ῬῸῚ ἐούατη Θχθγοϊ δ ϊοηΐβ ἐδπιριβ δὺ 5 ἴρβ8ο 
οθγξατηϊθθ ὑπ]ουϊηῦ, αὖ δηΐθ ἥπθηιθ Π1}] αὐποᾶ ρμ]δοοτοῦ μαθαΐββθ ἀϊοθπαϊὶ 
Βιηὖ 81 ἴοσίθ Ὀϊαπάδτη ξαξαταθ νυἱοξοτῖαθ βρθι. Αὖ Βᾶθο ἰξω αὐϊάθτη ἃ 
τῷ σγιηηϊοῦ δα νἱγῥαξθιη ἐγϑηβίθυυὶ ΠῸΠ ῬΟΒ86 δρραγϑῦ, απὶρρο ααδ6 ἔππι, τ 
πολιτικὴ ρούϊιβ ἀνδρεία αὐδτ γϑτῶ δββοῦ 81 Θοσοηΐβ οὐ Βοπουθαβ 8Π166-᾿ 
γϑίαν (Υ, 1110 ἃ 17---19), ὕππι ορὰβ 14 παρογοῦ ργοροβίθαμη α10 πιπῖγουβο 
αὐ!άθηη βαστη ᾿ρϑῖθβ τέλος ρογάθγθίασ. ΜΟΥβΒ θπΐτη βαθθαμπαδ ὙἱγῸ ὙΘΥΘ 
ἴουθϊ ποὰ ἰηνγῖΐο οὖ ρυδϑίθυ. Βρθὴὶ αὖ ἴοσθ οδϑύθυγίβ δοοιαϊδ, βϑρᾶ οδϑὺ 1Π1᾿ 
ῬᾶϊΒ, ἴτηο οαραὺ Θαυττὴ ὙΘΥΤΏ, ἴῃ αὐ νϑυβαΐαν (ν. Ὁ 7; 11--18; 
111 ἃ 20 5.); δα αποπίδτη δα 1ἃ Ῥοὐϊββδίτη σα ἱπέθηξιιβ ϑδὺ αὖ απδηᾶο-" 
οαπαὰθ ορουύθαῦ οὐ νϑὶϊὺ οὖ ροββὶῦ νυἱδατη Βρθυύηθίθ, πα]]ὰπὶ οἱ θϑβϑῦ. 
τέλος ἡδύ, 5ὶ 1ὰ ἀπῦχη οββοὺ αὐοᾶ ἰρβᾶ τποτΐθ ρυδθοϊαϊθασ. Οαδπι ἱπ᾿ 
Ῥαγέθιῃ 81 Αὐϊβύοίθθβ βοπέθπἐίατη βαδτι Θχροαββοῦ, ἔογέαββθ δα θὰ απδθ 
1116 Ὁ 20 84. ἀϊχίξ γθουνυϊββοῦ ὅτι τέλος πάσης ἐνεργείας ἐστὶ τὸ κατὰ : ««᾿΄.-" αἱ 
τὴν ἕξιν; πραὰθ 4118. ἀθουθηὺ απῶ οοπβοπΐαμθα, δϑβθυῦ. Αὖ ἀθ ἐδ]ῖ. ' 
απαθβθϊομθ νϑυθα, ἴϑοθυθ δ] θηστη Δ ᾿ἱπθθυρυθεϊβ τηῦπιθσο υἱἀθῦθγ. 

8. λυπηρὰ τῷ ἀνδρείῳ. καὶ ἄκοντι οἵ Ἐπᾶ. 1998. ἃ 82. εἴ τι λυπη- 
ρόν, βίαιον, καὶ εἰ βίαιον, λυπηρόν (αποάσππαητα νοῖοὸ βέαιον, ἰάθτη 
ἀκούσιον 6888 Βοίπητιβ). Οἰδέἔθυιμ. πἰ} ἱπιροᾶϊξ αἀποταῖηυβ ἴῃ τηθ 118. ΠῚ5 
ἀΟΙ]οΥ 8 σἱν ἔουεῖβ οἰΐαιυ σασᾶθαῦ γ6] οϑγέθ 5101 βἰὺ οοπβοῖτβ, 86 ἀο] οσθ 
1110 βυβοθρίο ὑγιβει τὰ 5᾽ 0] απϊάθιη σα αῦο τηο]θδέϊοσγθιη (ὅτε αἰσχρὸν τὸ 
μή Ὁ 9) οντίαββθ; ἀπθιηδἀτηοαπτῃ φαξοπὶ δοκεῖ καὶ τὸ μεῖον κακὸν ἀγα- 
ϑόν πως εἶναι (1129 Ὁ 8), νἱάθοῖθαν οὐΐδτα αποᾶ τηΐπυβ ἐγιβύθ Ὁ απὸ- 
ἀδιησηοᾶο ἀα]066. 

11, τῷ τοιούτῳ μάλιστα ξῆν ἄξιον: 5ο:ΠΠοοὐὺ ἰδίθιη τίνϑυθ απ8}15 δῦ, 
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᾿ ͵ - "“ ὩΣᾺΝ φ' , 3 » 2 
παν τ γὰρ μάλιστα ζὴῆν ἄξιον, καὶ οὗτος μεγίστων ἀγαϑῶν ἀπο- 1 12 

Ὧν ζέις . Ἀ “»" 3 3 9 ολ ἐξ 3 Ἢ 
στερεῖται εἰδώς" λυπηρὸν δὲ τοῦτο. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡττον ἀνδρεῖος: 
᾿ Ἁ Ἁ » Ο " - ’ Ἀ 3 3 

ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον, ὃτι τὴ ἐν τῷ πολέμῳ καλὸν ἀντ 

1 ἐκείνων αἵρεῖται. οὐ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἡδέως 

18. τοῦτο] ΚΡ τούτωι. 

Ῥοαύαμα φῬυορίθι υἱγϑαύθια (Ὁ 10). Νδιη δὶ ξῆν ἀϊοὰβ ἰάθη αἀποα βαρθ1- 
βυϊθθυη 6886, σϑῦῶ δὐἹῦ οοπίχαυα γοχ: οὗ, (π6 ρ]υτα Δ ἀβουϊ θαι) 1194 Ὁ 8 
ὃ μεγαλόψυχος ἀφειδὴς τοῦ βίου ὡς οὖκ ἄξιον ὃν πάντως ξῆν; αὐ- 
αὰθ 1109 ἃ 38 (ὁ σπουδαῖος) μᾶλλον ἕλοιτ᾽ ἂν βιῶσαι καλῶς ἐνιαυτὸν 
ἢ πόλλ᾽ ἔτη τυχόντως. 

18. ἀλλ᾽ οὐθὲν ἧττον ἀνδρεῖος, ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον 80. ὁ μάλιστα 
τὴν ἀρετὴν ἔχων πᾶσαν (Ὁ 10). Τάθπι Θοπΐπὴ 1116 οτηπΐππη Ῥϑγδ  ΒΒΊ ΠΉτ8 
οβῦ, αὖ 7ᾳαὈθηΐθ νυἱτύαῦθ νἱΐδθ ασδηλνβ οατῶθ δ αυ]οὶ ρταθίθσαῦ πομο- 
βύαθθιη (τὸ ἐν πολέμῳ καλόν Ὁ14). ὕπᾶθ ἀρρατοὺ --- ἃ οπΐτη ἀρίθαν -- 
Ῥιορυίατη ἔογυϊεπάϊηῖβ. 6586 τὸ ἐπίλυπον (8. 88): οὐθηΐτη ἴῃ ααἰθαβ ἡδούττδ 
γιθαθ ρυυ ββίσησιη οϑὺ (μᾶλλον λυπηϑήσεται Ὁ 11) ἰἰάθπι ἐουὑϊβϑί ταὶ. -- 
1)9 Βδὸ ἰπὐουργθίαίομθ ααἱ ἀπριοῦ, να θαῦ βοηὐθηὐίατα ορροβιύδιμ αὐδθ 
βϑαυῖζαν (στρατιώτας δ᾽ οὐδὲν ἴσως κωλύει Ὁ 117): νἱάθθαν Θηΐτα ἴῃ τηϊ- 
Ἰπ|Ὸτι8. γ68 811ἃ 6856, ἀποῃΐδηη ἰηΐθυ 1105 ἴῃ ρουϊο! απο Θχοθ!απῦ ααϊ 
ΠΤ ἔδοϊπηῦ νὙἱθδτη ϑαιδηη ΤῊ ]Βθύδση; αὖ ᾿ἰϑῦϊ τηθυοθπδυῖ βαπῦ, ΠΟ ὙἹΤῚ 
ἤουύθβ, ᾿ρβίαβαθ υἱσύα β Θχρθυύθβ βἰ νη ἐπι πτθ ατπιάδπι 678 7υα]οδηΐθβ 
1ύα ἀθοϊριπηΐῦ. ; 

16. οὐ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς... Ὁ 16 ἐφάπτεται: 46 ὑοΐο 
᾿ρθποτΘ νἱγύαθαμη Ἰαιηρυϊάθιη Αὐ᾽ϑυούθθβ βέαύποιοῦ ὅτε φύσει ἡδέα αἵ 
μὰν ἀρετὴν πράξεις, ὥστε καὶ τούτοις (τοῖς φιλοκάλοις) εἰσὶν ἡδεῖαι 
καὶ καϑ᾽ αὐτάς 1099 18 5ᾳ. Υ. δὰ 10998 11--17; δὰ 1117. 8 Βα. 

΄ 

{ 

Οτἰ βϑπξθηϊίαθ αατιπὶ ΠῸ7ὰ5 οαρὶΐ8 ἀϊδβραίαίίο, ἀοοθπβ τὰς κατ᾽ ἀνδ 
πράξεις ἐπιλύπους εἶναι, ἀποἀδιητηοᾶο ορροβίνω νἱἀδτθίυσ, 78 πὶ οὖ Ἰθσ6 πὶ 
1ΠΠατὰ οὗ πᾶπο Θχοθρύϊομθηι ἴῃ ἀπατη ΘΟΙΡΙΘοὐϊ ρ]θοαϊῦ. Θυδ ἴῃ τ πϑπα 
ἰθηθτθ σοθθ οὐκ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς ποι δα ἀπϑιὴ ἔουυϊυπ απ θτη 
8586 τϑβύυηχιῦ: δι ΘΠΐπὶ δὶ ἀἰββουαῦασ, πθαὰθ οἵ σώφρονες ἡδέως ἐνεργή- 
σουσι ἄστη γοϊπρύδϊθια πϑύσασαθ πατηθηδθ Ὀ]απαϊθηΐθηι Ῥγοοι] 6886 γο- 
Ἰαπῦ, πθαῖθ 8111 σα] Ρᾶγαμη ῥγοΐθοϊββθ νἱἀθραηῦαν αἀυτασηοάο γϑῦθ ὧθ 
510 Πποποϑίμθβ οἴβοϊο ροβδίπς ἀΐοοσθ ,οὐ λυπηρὰ συνήϑη γινόμενα“ 
(4119 Ὁ 86). Αὐ δὺ αἰδεγτᾷ ραΐύθ Ἰϑρὶ αὐδιη αἰχίτητιβ βο ἱβ νϑυδῖβ πλὴν 
ἐφ᾽ ὅσον τοῦ τέλους ἐφάπτεται 50. τὸ ἐνεργεῖν κατὰ τὰς ἀρετάς 50ὸ- 
οανεῖδαν. ΝῚ ϑηΐπι οὐϑίαῦ, πὸ βᾶθο ἴδω ᾿μθ] ]Πσϑτητιβ, ραῦθτθ αὐδϑὶ πη]- 
οὐἴααθ δοῦϊοηὶ, θὐϊδυηϑὶ οατη Βαπηπγῷ τηο] δ ϊ οοπ]πποῦω 510, φαϊδατα δα 
τὸ τέλος: πθᾶτμθ ϑϑῦ οὐν 8110 1000 γ86] πομπηῖπθ τὸ ἡδὺ δΠεριδθυατιβ, 56 
ἐπιγινόμενον τέλος 86ι ἐνέργεια τελεία ἢ ἀνεμπόδιστος νοοαίταν ἡ ἡδονή. 

. γταοῦαν φαύθιῃ Αὐϊβυονθιθθ ἀθ ἤδὸ γ6 τυΐητιβ αἀἰβυϊποῦθ Ἰοσαύιβ 6886, αὐΐδ, 
ἀαδιξαραῦ ἴῃ θοάθηη Ποιηΐπθ οὥδθιη πογῷ οὖ ἀοϊογθιῃ (νοῦ νυϊηθγαῦο 

᾿ΘΟΥΡΟΙΘ) οὖ Ἰαθυϊηη δμΐτηΐ Ῥτϑθβθηΐθιη ἴβοθυθ. ΟἸηηΐηο. ΘΗΪπι ὙΘΙΊΠῚ 
᾿ 6856. ραϊαγοιῖδ, αὐαοὰ 1164 Ὁ 18 ἴῃ εἰ αὐδοϑύϊοπο αὐβνυτηαῦ ἐξελαύνει 
ἡδονὴ λύπην (εἀἀδβ καὶ λύπη ἡδονήν) ἢ τ᾽ ἐναντία καὶ ἡ τυχοῦσα 
ἐὰν ἢ ἰσχυρά.“ ΟἿ 1106 Ὁ 22 εἰ δὲ μὴ οἷόν τε ἅμα λυπεῖσθαι καὶ 
ἥδεσθαι --. ; 
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Τ' ἐνεργεῖν ὑπάρχει, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον τοῦ τέλους ἐφάπτεται. τιιττὸ 
στρατιώτας δ᾽ οὐδὲν ἴσως κωλύει μὴ τοὺς τοιούτους κρατίστους 

εἶναι, ἀλλὰ τοὺς ἧττον μὲν ἀνδρείους, ἄλλο δ᾽ ἀγαϑὸν μη- 
δὲν ἔχοντας" ἕτοιμοι γὰρ οὗτοι πρὸς τοὺς κινδύνους, καὶ τὸν 
βίον πρὸς μικρὰ κέρδη καταλλάττονται. περὶ μὲν οὖν ἀν- 30 
δρείας ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω᾽ τί δ᾽ ἐστίν, οὐ χαλεπὸν τύπῳ 
γὲ περιλαβεῖν ἐκ τῶν εἰρημένων. 

18 μετὰ δὲ ταύτην περὶ σωφροσύνης λέγωμεν ἰδοκοῦσ,͵ [“ 

28, 34. [δοκοῦσι --- αἵ ἀρεταί (ΚΡ ἀρεταῦ] 508ρ. 

17. στρατιώτας δ᾽ οὐδὲν ἴσως κωλύει κ. τ. 1. Υ. δὰ Ὁ 18. Πραϊ 
ΘΠΪΠῚ ΒΘΙΊΊΟ, ΟἸϊδϑὼ δῶ αὐδϑδύϊομθ αἀπδηὶ Ὁ 1δὅ. 16 ὑᾷπαῦδηι οαϑα ΟὈ]ἃ- 
ἕαπι ρουβέγπχοσαῦ ἐδηύθτη, δι Ἰτηδρίηθηη Υἱτὶ ἔογυϊβ ΔΌβοϊ γθπάδιη: τὰ 
αποα ππᾶπο αὐἱᾶθπι ἢῦ ΟΡΡοβίδο τῃθυοθπδ Οὐ πὶ ΘΧΘΙΏΡΙΟ. 

2) Γ΄ 18--ΟΙὖ (1117 Ὁ 28 --- 1119 Ὁ 18) περὶ σωφροσύνης. 

Υ. Ευά. Γ' 2; ΜΜ. 4.22; ἰπὔου Ῥ]αΐομῖβ 1ΌΥῸΒ5. ἱτηρυῖτηῖβ ΟΠδυτη] ἄθιῃ. 
Ῥου γμοίαῦ απΐθτα Αὐϊδύοῦθθβ ποὺ δυρτπηθηΐιπι 1, τιῦ Ῥυϊτατιη βιοαῦ 1Π: 
Του ϊὐπαϊπο ἴθοῖδ, αἀαστα οοπβέθὺ ἐθιηρθυδηθαμη τηδχίτηθ δι νο]πρίαξθβ. 
τοίουυι, ἀπ σθηῦοσ ἱπασῖγαῦ περὶ τίνας τῶν ἡδονῶν (καὶ λυπῶν) ἡ σω- 
φροσύνη 1117 Ὁ 34 --- 1118 Ὁ 27; ἀοίπάθ ροβύαπδιη Ὀγονου τποπαῖ,. 
ἀποτηοᾶο οἸμπΐπο δᾷ Πᾶθο ΠΟΙΊΟ γϑὶ ὈΘΠ6 γ6] τηδ]6 αἴδοῦιβ πιουθαίτν. 
ηϊτήο ἀρϑίαπθ (--- 1118 Ὁ 88), οὐδαβ 8ΔΌ ᾿πἰουηρουδης νἱϊ]ογατη ἴῃ ΠΟΘ. 
ΒόποΥΘ δύατι υἱγίπι 8 γαὐϊοπθιη Θχρομπαῦ 1119 1--20; ἀοπίαπο οὖ τοὶ. 
Ἰρϑῖτιβ 1Ππβίγαμααθ οὐ απιᾶϑὶ πονγίϑπαϊὶ οατιβῶ ποππ]}]ὰ, Δα] οἴαῦ ἀπᾶθ ἃρ-᾿ 
Ῥατγοῦ, βροῃΐθ ποιηΐηθβ δα :ϑέδβϑ οὐ ββισητιτη γ68 τη8}}6 σογθ πα ἀθίθυτι. 
αἴαπθ 80 ἰρβῶ βυῶ παύατῶ, 1151 αἰβοιρ!ηῷ οομὐπθαῦαν, 1π ρῥγανταίθιη 
Δθάθοὶ 1119 ἃ 21 -- Ὁ 18. ὲ 

{Πππίγουβῶ ἰσιθαν ἀἰβρυίεαθο 5: ΠΠ1τὴ 6 αἰβροβιῦα, θϑῦ ἃ0 ῬΥΪΟΥ ααδ8 ἀθ 
Του υδπαϊπθ ογαῦ; αὖ 14 ργορυΐαπι παρθὲ, αποᾶ ἀριποηβέγαθιο ἐγ ραγ θῶ 
ἔογθ ὑρίατιθ (}6τὰ ᾿ἰπᾶθ ἃ 1117 "Ὁ 82 56.) αὖ γοΐουθαν δα αἰύθυτιτη. γιθ]α πη 
ἁαῦ ᾿πᾶθ Ῥγοβοϊβοιδαν, αὖ ἀπ Ὀϊ αν! Ῥοβδὶῦ ἀθποη γϑούϊαβ ᾿πβου αι περὶ ; 
ἀκολασίας ατιᾶπι περὶ σωφροσύνης. Εἰδὺ Θῃηΐτη πᾶθο αὐϊάθηη γίγέιβ ἴῃ 115. 
Ῥούτιβ ροιβρίουδ απ ουϊύαῦ βαρρυϊμθατθ αππᾶπι ἴῃ 115. απ σἸρηϊῦ οὐ 
ἴῃ πηθα10 Ῥυοροιῦ. 

28. δοκοῦσι γὰρ τῶν ἀλόγων μερῶν αὗται εἶναι αἵ ἀρεταί: 56. 
ἀνδρεία τε καὶ σωφροσύνη, Ἰάδθοαπο (γὰρ) ἀθοοῦ ογάϊπο 1185 58 Θχοῖρθυθ 
(μετὰ ταύτην). Αὐ τηΐπυβ ἴδ ο1}15. βϑπύθηὐί αἀπδθ ῬγῸ δυρτιμαθηΐο οϑῦ. 
Τοῦ ἀλόγου υἱτηΐτυϊα τῆς ψυχῆς, μετέχοντος.δέ πως λόγου ΟἸΠ68 οὐμί-᾿ 
οἂθ υἱτύαῦθβ θ886 ἀϊοΐδθ βιπὲ 4 18: πθὸ βρυὶ ροὐύθβὺ αὖ γοχ τὰ ἄλογα. 
μέρη, φαδιηαῦϑῃι Βαυά πϑιύαδδ, Αὐἰβιοίδιι, αἰϊὰα γ] ΡΒ ἀϊοαῦ αὔδτη 
568 τὸ ἄλογον 86 ἡ ἄλογος ψυχῆς φύσις (109 Ὁ 18). Θαοιηοᾶο ἰριθαν 
ἰάθη ποὺ (τὸ εἶναν τῶν ἀλόγων μερῶν) ἀσπατιια υἱγξαῦαμι οὐ οδτιτη 
Ῥτόρυίατα που Τοπρθ Θηΐπὶ 1ἃ πα οϑὺ δὸ Π]πὰ αποὰ οοπδίαῦ, 605 
ῬοὐΙββίσησση ΘΔΠΪΤΩΙ τηοὐβ ἴῃ ααἴθι5 ἕου ὑπο οὖ ὑθιιρουδηύα γϑυβθῦθν 

(τὸν ϑυμὸν οὐ τὴν ἐπιϑυμίαν τῶν δι᾿ ἁφῆς ἡδονῶν) ΘΟΙΙτηΠ68. ΠΟΡΪΒ 
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200 ἈΒΙΞΤΟΤΕΙΙΒ ὩΤΉΪΙΟ. 

Ψ Ν 
τι μὲν 1) 18 

Ὡὅ οὖν μεσότης ἐστὶ περὶ ἡδονὰς ἡ σωφροσύνη; εἴρηται ἡμῖν" 

80 

ἧττον γὰρ καὶ οὐχ ὁμοίως ἐστὶ περὶ τὰς λύπας" ἐν τοῖς 

αὐτοῖς δὲ κἀὶ ἡ ἀκολασία φαίνεται. περὶ ποίας. οὖν τῶν 
ἡδονῶν, νῦν ἀφορίσωμεν. διῃρήσϑωσαν δὲ αἵ ψυχικαὶ καὶ ς 
αἱ σωματικαί, οἷον φιλοτιμία φιλομάϑεια᾽ ἕχάτερος γὰρ 

τούτων χαίρει, οὗ φιλητικός ἐστιν, οὐϑὲν πάσχοντος τοῦ σώ- 
ματος, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς διανοίας" οἵ δὲ περὶ τὰς τοιαύ- 

20. ΚΡ ῸΡ ὁμοέως περὶ τὰς λύπας ἐστί. 28. 29. ΚΡΟΡ καὶ αἵ σωμα- 
τικαὶ καὶ αἴ ψυχικαί. 29. Κῦ φιλομαϑέα. 

Ὅ5886. οὕτῃ ΦΗΪΠΊΔ]1085 Θχρουῦθτιβ ταὐϊομΐβ; οὗ. 1116 Ὁ 2ὕ---88; 1118 4 10 
- οὕ. Νκἕ πιυϊδῶ: γουρῶ δοκοῦσι γὰρ... αἷ ἀρεταί, αποπίδγη βρη θη δι 
ἔοσθ πουϑπι ῃ60 οθγίδιῃ ἱπαπουηῦ, ἰάαπθ 60 ἴοοῦ, αὰοὸ ἀὐρυτηθηΐο πϑιαᾶ 
ΟΡαΒ οταῦ (ῃθαὰθ Θηΐμη 6 τῆοτθ Ασϊβύοίθοο υὸχ μετὰ δὲ ταύτην λέγω- 
μὲν Ὁ 28 οροραῦ τϑύϊομθ ϑἀαιδ) βαβριοϊοηθτη τηουθηῦ ἑδπαῦδτα τηϑηῖι 
ποη ἱπιρουϊῶ αὐἰάθτη 8θἃ δἱϊθπᾷ δἀαϊύδ. 

Ὧ) 1111} 34 -- 1118. 27: περὶ ποίας τῶν ἡδονῶν ἡ σωφροσύνη 
Ϊ μεσότης: (17 Ῥ21. 38). Τϑ 8ἱ ααδθυθπάσπ οβῦ, αἰτϊθοπαδθ Ῥυϊπλῦτη 
αἵ ψυχιπαὶ οταηῃθ8. (-- 1118 ᾧ 1), ἰπΐϑι τὰς δα μενῶς αὐδ ῬΟΥῚ ὙἹΒΌΠῚΙ 
(--1118 ἃ 6), Ῥϑυ δυάϊδαμῃ (--1118 ἃ 9), Ρ6Υ οἰϊϑοῦπμι οουἸησπηῦ (---1118 

Ἰ ῷ 10), οπηπῖπο αὐδϑηυπηοάπαιθ τὑϑασδ ΘΗΪτη] ΒΘηδατα πὸη δαρθθαῦ 
(- 1118 2. 26). Ἠδδίαπὺ αὐδθ συβίωπᾶο οὖ ἰδηρθηᾶο παβοαηίαν, Βα ἴὐῶ 
αὖ δὰ πος ρϑῃὰβ ρυδίαϊαβ αὐἰᾶάθηι οἸπηΐβ ρατατῃ ναϊθαῦ, ὑδοῦαβ ὙΘΙῸ 15 
ἰαμῦαμη δᾷ τϑὴ ἔδοϊαῦ αὐἱ ἴπ οοΥθβ αὐἱθυβάδτη ΟΟΥΡΟΥΒ ῬδΥ  θὰ8. ροβὶ- 
ὑπ δαὺ δὰ συΐδια δαὺ δα τϑῖὰ γϑηθύθϑῃ ρου ποὺ (--- 1118 Ὁ 8). ἴῃ 1βο 
ΥΘΙῸ β΄ΘΠΘΥΘ ἀπὰπὶ ἃ]1ῶ παὐθγα δ, βἰηὺ οὖ Δ οπιμῖθτιβ ἀρρθϑίδηθαν, 8118 
ἀβϑαμπηθο, αὐδϑὶ οὖ γαυῖδ, Β᾽ ΠΡΌ] απ Ποχαϊηττα ργορτῖῶ νἱἀθαηΐαν, ἴῃ 1115 
αὐἰάθηα ποι ἴω πια]δαχα ΡΘ ΘᾺ] οὗ ἴπ ἀπϑῖὶ ἰθηθαπη ραγύθμι οϑὺ; αὖ ἴῃ 

. Ὠ1Β Ρθοοδμαϊ ΟΥ̓ΘΌγδ οὔ γϑΥ]α, ἔδοα!αϑ -- 1118 Ὁ 21. 
ἘΤΡῸ ἡ σωφροσύνη (καὶ ὴ ἀκολασία) περὶ τὰς δι᾽ ἁφῆς τῆς περί 

τινὰ μέρη τοῦ σώματος γινομένης ἡδονάς, τούτων δὲ μάλιστα περὶ τὰς 
᾿ ἐπιϑέτους καὶ ἰδίας. 

φῦ. εἴρηται ἡμῖν γ. 1101 Ὁ 4 -- ὁ, υὉἹ δἀᾷιυϊ5 δᾷ γοοϑὴῃ περὲ ἧδο- 
νὰς καὶ λύπας γοΥΌ18 οὐ πάσας οὐΐδπι 1ᾷ Θχρυθϑϑαϊη 8πὶ οϑῦ, απὸ πὰπὸ 
εἰθίθαν ᾿πβθαῦθηβ βθη πεῖ, περὶ ποίας οὖν τῶν ἡδονῶν (Ὁ 27). Οδίο- 

- χα οὗ αὐδ 1110 δαἀποίωνίτηθβ. Αἴαπθ ἴῃ μοο οδριῦθ ἰἰὰ Ἰοααϊθαν Αὐἱ- 
ϑὐούθιθβ αὖ ρίαπθ 11}1 ἰάθιη δῦ αἰτατα ἡδονὰς ἀϊοαῦ δὴ ἐπιϑυμίας: Πὰ5 
Θηΐπη, ροβύασπδιη 1118 ἃ 18 οὖ 16 1πύρυ βϑυιπόπθιη ἀθ σθηθυῖρυβ αθ]1οΙδ- 
τὰπι ἐπιϑυμητὰ γοορανὶ τὰ ἡδέα 8560 τὰ ποιοῦντα ἡδονήν, Ῥυϊγαῦτηῃ. Θοτα- 
τηριηογαῦ 1118 Ὁ 8; αὐοᾶ δαΐοτα ἰδὲ αἰθθυαση θαῦαπι σθηυβ αἰβύϊηχιν, ΤΠΟΧ 
1118 Ὁ 21 τυϊβαβ πυπουρεῦ τὰς ἰδίας τῶν ἡδονῶν. 

80. χαέρει 50. τούτῳ, οὗ φιλητικός ἐστιν βθὺ ἀφ᾽ οὗ φιλοτοιοῦτος 
.((118 Ὁ 22) λέγεται. Φιλητικὸς δυοίδ, νἱ δοίίγαθ πούϊοπ! 5 αυδθ ἴῃ δο 
Ἰοντηᾶ, ἱποϑὺ ὡρυᾶὰ Επαθιηθτη 1289 ἃ 28 185 οϑὺ ααἱ μᾶλλον χαίρει τῷ φι- 
λεῖν ἢ τῷ φιλεῖσϑαι. 
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δ᾽ οὐδ᾽ οἵ περὶ τὰς ἄλλας ὅσαι μὴ σωματικαί εἰσιν" τοὺς 
γὰρ φιλομύϑους καὶ διηγητικοὺς καὶ περὶ τῶν τυχόντων 

κατατρίβοντας τὰς ἡμέρας ἀδολέσχας, ἀκολάστους δ᾽ οὐ 

8 λέγομεν, οὐδὲ τοὺς λυπουμένους ἐπὶ χρήμασιν ἢ φίλοις. περὶ 
δὲ τὰς σωματικὰς εἴη ἂν ἡ σωφροσύνη, οὐ πάσας δὲ οὐδὲ 

2. περὶ δὲ τὰς] δῃ περὶ δὴ τὰς 

1. τοὺς λυπουμένους ἐπὶ χρήμασιν οορίἑα δῖα 6556. αἱ ἀοϊοαπὺ χαρά 

8ὅ 

1118 8 

ποι Βα θπὺ γ8] αποᾶ δτηϊβουπηῦ, (ἐπὶ χρημάτων ἀποβολῇ οἷ. 111 ἃ 21). 
ΒΙπ ον ἰστθαν ἀ1οὶ ραΐαμα! ουτιπὺ οἵ λυπούμενοι ἐπὶ φίλοις, απδτηστδπι 
1 ατοὸ5 ΔΙΊΘΙῸΒ ἰδ ὙΔΥΟ τη 00 ΠΟῚ8 ἀΟ]οΥ5 οαθβῶ 6556 ροββαηῦ, αὖ 
τὸ λυπεῖσθαι ἐπὶ φίλοις Ῥγο οοτίο ἐγ ϑυϊεϊαθ σθηθυθ βία υἱχ ροββίῦ. -- 
ΑΡΒΟΙνΙ ΟΣ τοὺ ΠΟΟ ΘΧΘΙΊΡ]Ο σϑηὰβ τῶν ψυχικῶν ἡδονῶν, ἴπ αὖὸ 1ὰ 
αὐΐάοθτη τηϑηϊξοβύθπη πϑβοὶ 1185 οἴηπθβ οὐϑὲν πάσχοντος τοῦ σώματος 
((1πτ 80). Θυδα ρυδοίοσθα 6 118 βοῖστθ ἄνθᾶβ, δχ Ασϊβίοίθιθ αἱ ππ8- 
αὔδ δ Ππα8 απϑθϑίϊοηθβ ρουροπθηδβ τουουξαΐαῦ μϑαα οτηπῖδ οοπι- 
Ῥδυῖθβ. Ιρβῦπι αὐἱᾶδιη τὸ ἥδεσθαι εοεὖὺ ψυχικόν (1099 ἃ Τα. γ.), νἱᾶο- 
ἔπσσαθθ ποὸὴ δα οογίατη δηϊτηϊ ραγέθιη, 564 δα ππῖγθύβδτη ΘΠΪτηϑτα ΓΘ ΘΥΤΊ: 
τὖ ῬΥΟθΔ 116 ἰδ, βιοαῦ ἴῃ ΘΟΥΡΟΥ 5 ρατέθιη πάσχοντός τι τοῦ σώματος ἡ 
ψυχὴ ἥδεται, ἴζὰ τὰς ψυχικὰς ἡδονὰς οοπέϊηροτο᾽ ααὰπὶ ρατέθ αἰϊαπᾶ 
φηΐτη! αὐοἀδτητηοᾶο αἴοοϊα Ἰαθύθξασ δηῖτηᾶ. Νϑαὰθ σιν ῬΘῚ 58 ργϑθ- 
ὅδυ ορϊπίοπθιη δοοϊαϊ τὖ Ἰορᾶτησβ {1117 Ὁ 81) κατὰ ψυχικὰς ἡδονὰς 
χαίρειν τοὺς ἀνθρώπους πασχούσης τι τῆς διανοίας, ατ86 5ῖπο᾽ ἀπο 
Ῥᾶγβ ἐδηθατη δηΐμηδθ, ἀΐγοιβα ἃ τῷ ϑρεπτικῷ οὐ τῷ ὀρεκτικῷ οϑβὺ (4 18). 
Αὐ τηΐϊητβ ἔβοιθ, αποα ἰϑέα γϑυθῶ πο δα τὸν φιλομαϑῆ 5οΙυτη, Οὔ]π85 
ἕξις οϑὲ διανοητική, 564 οἰΐδτη δὰ τὸν φιλότιμον Ξροοϊαπῦ (ἑκάτερος 1. 
29), ου͵ὰ5 Βαθϊζαβ οἰ μῖοαβ δα τὸ ὀρεκτικὸν τϑίοσίασ. Ὑ1465 θηῖπα, ἴα 
αὐἰάθηι τὰς τοῦ ὀρεκτικοῦ ἕξεις ῬΥϊτητιτὴ δ] 185 ἱπίου σωματικὰς ἡδονὰς 
ὙΘΙΒΑΙῚ 1185 Ἰπίου ψυχικάς, ἀοίηαθ ϑασττι αὰ88 περὶ ψυχικὰς Βαηὺ ποη- 
ΠᾺ]1Δ8 οθυύθ ϑοοῖρουθ αὐδϑὶ βυδιη ἡδονὴν ΔῸ ϑἴοδοϊονθ αὐδᾶδηι τοῦ 
διανοητικοῦ. ΑΠπ ΟἸΠ659 αὖ π0}1ὁ ἡδονὴ ποδία πάσχοντός τι τοῦ 
ὀρεκτικοῦ 

2. οὐ πάσας δὲ οὐδὲ ταύτας 50. τὰς σωματικὰς ἡδονάς: ἴτηο ἀπθτη᾿ 
αὐΐπαπθ 5ἰπὺ βθηβαβ, ππᾶθ σωματικαὶ ἡδοναὶ ρῥγοβοϊβοιηξαν, πὸ δ οπηπθβ. 
αὐϊάθηη αὐδ8 τιηῖτιβ (ἁφῆς) ῥτορτῖδθ βυιπὺ τϑίουθσαν ἰθτηρογαηθία. Θυοᾶβι. 
αὐδοταῦαν αἀὐδΙη ΟΌγΘ μὰ 46 πδο Ῥοὐϊββίτηπη νἱγθαΐθ, ἃ αὰδ' ἸομρΘ Ρ] υτϊτηδ 
ἡδονῶν σθποα ᾽ἴθπα απὸ, ἴω ἃρὶ οοθρύστη 56 αὐ περὶ ἡδονὰς (καὶ 

. λύπας) 6886 ἀϊοαύιγ: τοϑροπαθπάθπτη ΠῚ Η σοοῖρυβ ατπΐω ἰρβᾶθ Βδ6 
ἡδοναὶ ἴῃ αὐἰθτβ ὑθιιρθυδη δ, γθυβαῦαν βοῖδθ οταπίττι ἔπι ΠΘΟΘΒΒΑΤΊΔΘ 
ἔπτη ππϊοαΐατιθ ποίδθ βαθὺ. Υ. 1147} ὃ ἀναγκαῖα μὲν (τῶν ποιούν- 
των ἡδονὴν) τὰ σωματικά" λέγω δὲ τὰ τοιαῦτα... περὶ ἃ τὴν ἀκο- 
λασίαν ἔϑεμεν καὶ τὴν σωφροσύνην: αἴαπθ 1168 Ὁ 38 ἀλλ᾽ εἰλήφασι τὴν 
τοῦ ὀνόματος κληρονομίαν αἷ σωματικαὶ (1166) ἡδοναὶ διὰ τὸ πλειστά- 
πις τε παραβάλλειν εἰς αὐτὰς καὶ πάντας μετέχειν αὐτῶν. Νβατιθ Θπίμι 
1ᾷ ρύοὸ οὔσβα δϑῦ, αποὰ δαῦ γο] αν Βαρθιἐβ ποῖ Ροβδίηῦ γϑοῦθ αἱοὶ περὶ 

ἡδονὰς 6580 (18 αποα φιλοτιμίας. ΘΧοιαρ]ο 1117 Ὁ 29. ΘχρΙ!οάϊίτι), Δαὺ το- 

ς Ἁ »Ἤ , ᾿ » 3 ΄ : , ς , 

Τιϑ τας ἡδονὰς οὔτε σώφρονες οὔτε ἀκόλαστοι λέγονται. ομοίως τιιτν 82 
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1118 εἁἐ ϑταύτας᾽ οἵ γὰρ χαίροντες τοῖς διὰ τῆς ὄψεως, οἷον χρώ- Τ' 18 

μασι καὶ σχήμασι καὶ γραφῇ, οὔτε σώφρονες οὔτε ἀκό- 
ὅ λαστοι λέγονται" καίτοι δόξειεν ἂν εἶναι καὶ ὡς δεῖ χαί- 

᾿" Γ Ν δι τ ν ἘΝ ς 
θεὺν καὶ τούτοις, καὶ καϑ' ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν. ὁμοίως 

δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ τὴν ἀκοήν᾽ τοὺς γὰρ ὑπερβεβλημένως 
χαίροντας μέλεσιν ἢ ὑποκρίσει οὐθεὶς ἀκολάστους λέγει, οὐδὲ 
τοὺς ὡς δεῖ σώφρονας. οὐδὲ τοὺς περὶ τὴν ὀσμήν, πλὴν κατὰ 

10 συμβεβηκός" τοὺς γὰρ χαίροντας μήλων ἢ ῥόδων ἢ ϑυμια- 

μάτων ὀσμαῖς οὐ λέγομεν ἀκολάστους, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς 
μύρων καὶ ὄψων" χαίρουσι γὰρ τούτοις οἵ ἀκόλαστοι, ὅτι 

19. ΚΡΟΡ ἢ ὄψων. 

Ἰαπαθ ἡδοναὶ γ6]1 π1] γ6] ταΐπαβ γαϊθαπὺ ᾷ νἱτξαῦοβ νἱξϊανο οομδυϊαθηε 
(ϑἰπο ἀπρίο θηΐπι ἡ φιλομάϑεια 1117} 29, ἡ τοῦ ἀδολέσχου ἕξις 10. 8, 
αἷ τῶν ὡς δεῖ χρώμασι καὶ σχήμασι καὶ γραφῇ ἢ μέλεσι καὶ ὑποκρίσει 
χαιρόντων 1118 ἃ ὅ οὐ 8, οὐϊαιηῖδὶ ἴῃ οτάϊποιη υἱνδαύατη νἱυϊουισιαθ γ6] 
οὐβιοουτη ν6] ἀϊωποδύϊοουθιιη ποη ϑαμπὺ τϑοθρίαθ, θηάθηῃ απδχη 111 Πδ- 
ὕπτια ΘΧΒΙ θΘηΐ). 

9. οὐδὲ τοὺς περὶ τὴν ὀσμήν: 5ΌΡΡΙΘΌΪΒ μΒῶθο (Θρϑὺ ϑῃΐμη νοὸχ οἵ 
περὶ τὴν ὀσμὴν Βυρρ]οιιθηθο) ὑπερβάλλοντας τῷ χαίρειν (οὐϑεὶς λέγει 
ἀκολάστους), τπῶτι γ5 7 αϊούπμη οταῦ τοὺς ὑπερβεβλημένως χαίροντας. 
Νορ)ροηθαβ ποῦ; αὖ ἴῃ 118 ααδ πϑαπθ δ γ8 28 βθαπαηία δηλ τη] 
δυιηῦ ἴῃ αὐ οἴ Θηἀϊτηυβ (γ. δα γ8 13 8, ν8 1ὅ. γυβ 16. γβ 28), αὖ πηϊ- 
ὙΘΙΒΙΙΒ ΙΟΟῸΒ νἱχ νἱἀθαύιν 1ἰβάθιη ὙΘΥΌ18 οὖ 60 οὐγᾶϊηθ δι ΠΟΒ ῬΘΙΎΘΠΪΒ56 
θυ Ῥυϊσηπτη οοηβουι ρα οταῦ. Ἐππάθτητιβ οουΐθ (1280 Ὁ 806.--1231 ἃ 17) 
οὐ Ῥτυοθιθιμαΐω (ΚΗ 1ὴ θαβᾶάθιη πᾶ8 βϑηθηὐδβ, ἀαδυΠ ῬΘῚ 856. π1|}}8 
αἸἢοαϊδαΒ. οϑύ, Θοχηπη οὐ π8 ὃι0 τϑούϊιβ θχροπαμῃΐ,. 

9, πλὴν κατὰ συμβεβηκός." Ἑχοθρῦϊο Βᾶθο ποὴ δὰ Ῥυαοαϊοαθατη 16- 
ἔδυθαῦ αὖ κατὰ συμβεβηκὸς Ἰηὐοτηρογαηῦθθ ἀϊοδηδαν αἱ ᾿πητηοάϊοθ οἄο- 
τ θα5 ἀο]οούαπίαν, 564 δα οὈ͵θούαπι: οθαβθηθαῦ θηΐμ ᾿ηὐθιηρογϑηΐθθ Ὁ] 
οὔογοβ αὐἱᾶθπηι βθούμθαν, β6α ἰξω αὖ οὔον 115 ρ]δοθαῦ, αποῃίδιη ἴῃ 16 
οϑὺ δα δ]ϊατα ὉΒΌΠΩ Β101 ργοθαθᾶ. Ι͂τὰ ἰρτθαν γἱᾶθβ, βου θηάτιι {1586 

ἱπλὴν τοὺς κατὰ συμβεβηκὸς (ωὲν ταῖς ὀσμαῖς χαίροντας ὑπερβεβλημέ- 
ἵνως, καϑ' αὑτὴν δὲ τῇ ἁφῇ ἐκείνων οἷς πρόσεστιν ἡ ὀσμή); ν. ,, διὰ 
τούτων“ ν8 18. Τοϊπᾶθ δαΐθηῃ ἰϑίῳ κατὰ συμβεβηκὸς ἀο]οοίαιίο δα 
ἩΜΠ1ὦ ϑϑδοῦ δαὺ οοτΐθ αἰβοθυηὶ πο Ῥοββθῦ ὩΪδῚ ᾿πὔθυ ἴρ805 Οὔοτθδ γ] 

εἸὗΘΥ το5. οἀογδηΐοβ 1ἃ αἸβου θη ϑϑϑοῦ αὖ 4118 ὑπτη ῬΟΥ 856 ὕπτη ΒΘΠΊΡΘΥ 

αἴατπιθ οὐημῖθυβ ρἱδοθγθηῦ, δ]1ῖὼ ἀρρϑῦϊα αποάδιη ααἱ δια Δ]1ὰπ ΒΘΠΒΌΙ 
βρϑοίαῦ τιοῦο στοῦ, θϑϑθηῦ, δοᾶάθιη οχρὶθῦο γ] ποὺ Ῥγδθδθηΐθ ἱηστγαΐδ. 

᾿Ήσο Ὀθη6 δχροῃῖθιν 1231 ἃ 0---12 Ἰαυπδοϊῶ Θὐταθομιοὶ σοσθ απἰ 11 κα- 
λὸν ὄξειν ἀϊχουῖξ, πᾶθο ἡδύ; Π66 τηΐππθ Ὀθη6 θῦθ0 8, 12 --1θ6 (Ὁ] γ8 18 
βου θη ἄσμη χαίρει ὅτι ἀπολαύσει), Ὁ αἰδοτῶ ραυύθ ροβίύο οἄοσβ τοῦ 
ταρίχου, ἃῸ αἰύδοτῶ τοβϑυτη, [πῃ ΝΙΘΟΙ ΔΟΠθουτηι ΘΧΘΙΊΡ]18, πα θ γ8 10 
πτ- 1 γῬυοροβιθβ, ᾿πὐουυορα στιν πὶ [ΠΟΥ ἀθηοι τὰ μύρα Οτδθ018. Θὐϊδηη 
ΟΌ ἰρβϑύση οἄοτθηι Ἰπουπᾶδ [πθυϊηῦ; ἰῷ Θηΐτα ἰηϊαθϊαβ 46 115. αὐ] 1110 
βοσπάρηὺ παϊσαύαμη οϑβθῦ. 



ΤΙ 
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τ διὰ τούτων ἀνάμνησις γίνεται αὐτοῖς τῶν ἐπιϑυμητῶν. [ἴδοι τιῖ8α 1: 

- 

ψν 

ἐῶν 

φο 

ΝΙΟΌΜΆΟΘΗ. 118. Γ' 18. 903 

δ᾽ ἄν τις καὶ τοὺς ἄλλους. ὅταν πεινῶσι, χαίροντας ταῖς 

τῶν βρωμάτων ὀσμαῖς.) τὸ δὲ τοιούτοις χαίρειν ἀκολάστου" 
τούτῳ γὰρ ἐπιϑυμητὰ ταῦτα. οὐκ ἔστι δὲ οὐδὲ τοῖς ἄλλοις 
ξῴοις κατὰ ταύτας τὰς αἰσϑήσεις ἡδονὴ πλὴν κατὰ συμ- 

βεβηκός." οὐδὲ γὰρ ταῖς ὀσμαῖς τῶν λαγωῶν αἵ κύνες 
χαίρουσιν, ἀλλὰ τῇ βρώσει" τὴν δ᾽ αἴσθησιν ὑ ὀσμὴ ἐποίη- 
σεν. οὐδ᾽ ὁ λέων τῇ φωνῇ τοῦ βοός, ἀλλὰ τῇ ἐδωδῇ" ὅτι 
δ᾽ ἐγγύς ἐστι, διὰ τῆς φωνῆς ἤσϑετο, καὶ χαίρειν δὴ ταύτῃ 

᾿ ς , 3 ᾽ς Ἁ Ἃ ς Ἁ " πον 

φαίνεται. ὁμοίως δ᾽ οὐδ ἰδὼν ἡ εὐρῶν ἔλαφον ἢ ἄγριον 
ΜΝ 7λλ᾽ [χ2 ᾿ ξξ Ά Ν “ δὲ "δ Α 

αἷγα, ἀλλ᾽ ὅτι βορὰν ἕξει. περὶ τὰς τοιαύτας δὴ ἡδονὰς 

18. ΚΡ ἐπιϑυμημάτων. 18 --1ὖ. [ἴδοι --- ὀσμαῖς} 56ο] τὶ; 56 ἐοῦτιβ 
Ἰοσὰβ γβ 9 (οὐδὲ τοὺς) --- 28 (βορὰν ἕξει) νἱχ βϑῆτιβ, ν. δαποίδ. 15. 
Κυ ἀκολάστοις. 106. τούτῳ] 6Χ ἀπὸ (αὖ νἱᾶ.) ΟΡ; οοὐέ. τούτων. 
ΚΡΠΡΨΝΡ ἐπιϑυμήματα. οὐδὲ τοῖς] ΚΡΟΡ οὐδ᾽ ἐν τοῖς. 

18. ἀνάμνησις γίνεται: ξεᾶπδ Ὀ]οπῖτπβ Επᾶοιηΐα αἷς ἐλπέξοντες 
χαίρομεν ἢ μεμνημένοι (1281 ἃ 8); πδηϊ αἰγυηαπθ δα τὸπὶ ἔβοϊθ. --- 
Θποᾶ ρῥτοχίτηθ δἀάϊξαν ἴδοι δ᾽ ἄν τις... ταῖς τῶν βρωμάτων ὀσμαῖς 
(--τνβ 16) νϑύτὰ αὐϊάθτη οβϑῦ; 564 ὑϑὰ 81 πΠῸη δ]1ὦὼ δα ἀδηδαν ραγατῃ 11- 
Ἰαβέγαῦ ἱτηρράϊξατιθ ταὐίοπθια στατητηδίϊοαιη. Θαῦτη δηΐτη ρουσϑέτν τὸ 
δὲ τοιούτοις χαίρειν ἀκολάστου ν8 1, τὰ τοιαῦτα ποι ροξβααηῦ 6588 απ 
Ῥτοχίτηθ δηξθοθάσπῦ βρώματα, 564 προΘΒβα 0 δα τὰ μύρα καὶ ὄψα ν8 12 
γοΐουθαθανυ. Αἴατθ πθ ἴΐὰ αὐἰάθτη ροβέα αϑιη γουῦὰ ἔδοι δ᾽ ἄν τις Ἰπέου- 
Ῥοβῖδα, βαπὺ βϑαίθηύία ὀχρϑάϊξα οὐῖῦ. Θαϊὰ οπῖτη ὃ Ὅταν πεινῶσι (γ5 14) 
Ψγ6] οπιηΐπο ἐνδεεῖς ὦσιν, οἐΐατη μύρων καὶ ὄψων οἄοτοΘ 4]]Π1οἰθπέαν π6- 
απ 1460 ᾿πὐθταρογϑηΐθ ραϊαθαηπίατ. . 

10. οὐκ ἔστι δὲ οὐδὲ τοῖς ἄλλοις ξώοις... ἡδονή. Νονὰ 5οπίοπεϊα 
(αβαιθ δ γυβ8 28) δὺ οἰΐδοῖΐα, Ὧἀθ αὰὸο τιοᾶο ροθαίαν, δα ἔγθβ 5ΘΗΒ18 
ααοταμ Ἰᾶτὰ πιθπξϊο ἰβοίο (πᾶ6 ἃ. σϑῦβα 8) ὑγαηβιῦτν: πθατιθ θηΐπὶ 11πᾷ 
χαίρειν κατὰ συμβεβηκὸς (γ8 9) ἃ νἶδβα οὐ ἀιάϊξα Δ] θηττη ογαῦ. Υ. 960 
ὦ 9 οὐσῶν δὲ τῶν αἰσθήσεων πέντε, τά [τε] ἄλλα ξῷα ἀπὸ δύο μόνων 
.ς ἥδεται; οἵ. 1280 Ὁ 88 --- 1981 ἃ ὕὅ, τΌΪ ργπάθηξον (οἵ, 1841 ἃ 1ὅ; 611 
Ὁ 217) δἀάϊξαν εἰ μή τί που συμβέβηκε τερατῶδες. Ηδθθδῦ γΘγῸ τὸ5 ἴξα, 
αὖ ΠΟΙμΐπ68 αὐἰάθιη νἴβιι, δαᾶϊέα, οἰΐαοῖα ἀθ]θοξθηξαν ἀπρ] οὶ τποάὸ 
(ταϑ'᾽ αὑτὰ καὶ κατὰ συμβεβηκός), οδὕοτα δηϊτηα]α, κατὰ συμβεβηκὸς 
ἐαηύαχη. ΟὈβουγαῦαν Ἰρίδανῦ ρούϊαβ νϑτῶ ταῦϊο αἰβραϊαύίομθ δα δηϊμηδ} 18, 
δ18 γϑυ]β (οὐκ ἔστι δὲ οὐδὲ τοῖς ἄλλοις ξώοις ν5 10) ἐταδιιοίᾶ; ἴτηο 
τοῖς δὲ ἄλλοις ξώοις οὐκ ἔστι... πλὴν κατὰ συμβεβηκός. 

«32. ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ ἰδὼν ἢ εὑρών: 46 οἸξαοίι γβ 18---90 46 'δαάῖθι 
γ8 30--2 δοὔπῃη; ΘὐσῸ γϑϑύαῦ πππῸ πηπ8 σίβιιβ. Οπούϑαμ ἸστἊτι βρϑοίδξ 
ἢ εὑρὼν ροεὺ ἐδών 3 

28. περὶ τὰς τοιαύτας δὴ ἡδονάς. ἘΠ δούπμι οβὺ νβ 16---28 Ὀδβίϊαβ 
ϑαθάθγο βρώσει ἐδηξαμι βθὰ ἐδωδῇ οὐ βορᾷ; ἰΐθπι γ8 1--16 ΠΡΙ Ἰπθπι 
Βυτηδηδηι πΘαῸ6 δα γίβυμη ἤθατθ δα δααϊδαπι οἰμούπτην βρθοΐατθ, βθὰ 
δα ἐπιϑυμητὰ απδρᾶδῃη αἀαδθ μύρων καὶ ὄψων οἄοτθ' ἴῃ τη θπηουϊατη γ6- 

1ὅ 

20 
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1868 ἢ σωφροσύνη χαὶ ἢ ἀκολασία ἐστὶν ὧν καὶ τὰ λοιπὰ ξῷα ΓΤ 13 
2ὅ 

80 
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κοινωνεῖ" ὅϑεν ἀνδραποδώδεις καὶ ϑηριώδεις φαίνονται" 
αὗται δ᾽ εἰσὶν ἁφὴ καὶ γεῦσις. φαίνονται δὲ χαὶ τῇ γεύ- 

σει ἐπὶ μικρὸν. ἢ οὐϑὲν χρῆσϑαι" τῆς γὰρ γεύσεώς ἐστιν ἡ 
κρίσις τῶν χυμῶν, ὅπερ ποιοῦσιν οἵ τοὺς οἴνους δοκιμάξοντες 
καὶ τὰ ὄψα ἀρτύοντες" οὐ πάνυ δὲ χαίρουσι τούτοις, ἢ οὐχ 
οἵ γε ἀκόλαστοι, ἀλλὰ τῇ ἀπολαύσει, ἣ γένεται πᾶσα᾽ 
δι᾿ ἁφῆς καὶ ἐν σιτίοις καὶ ἐν ποτοῖς καὶ τοῖς ἀφροδισίοις 

λεγομένοις. διὸ καὶ ἠύξατό τις ὀψοφάγος ὧν τὸν φά- 

260. ΒΕΚΚ. ο. 11. φαίνονται δὴ. 28. χυμῶν] ΚΡΤΡ ΝΡ γυλῶν. 82. τις] 
ΚΡ ρυ. οὐ χοῃ. ο. ὁ. ΟἾγ. τις φιλόξενος ὃ εὔξιος; ΟΡ οὐ ΚΡ σον. τις 
φιλόξενος ὁ ἐρύξιος οὐ 5ῖπι. ΠοηΠ}}}1 ἃ]. 

γοσθηῦασ, ὐγατηασαθ ααἱ οοΙηροϑβαθυμῦ, οοποθᾶθῦ ἄθθββθ δ] αυἹα ἴῃ ἀ6- 
τηοπϑύγαξίοπθ ἰαπὶ αἰ] ρθπέον αἰβροβιίῶ, αὖ Ἰατη ρΡοββὶῦ ρϑυρὶ περὶ τὰς 

. τοιαύτας δὴ ἡδονὰς. Ηδο Θῃΐτη βϑηξοπϊα ἰωπαταπη πούατη 14 βαχαϊθοῦ 
Ἰρϑύαι αποᾶ᾿ ργτοροβιύατη αὐἱάθηῃ θϑῦ πηΐϊνουβαθ ἀυραμηθηία !οηϊ, 564 ΠΟΠ- 
ἄστη αϊούαμη, πἰτηῖσυπι ᾿ηὐθιη ρου δ ΨΘΥΒΑΥῚ 1ἢ πΟΌτιΒ ΒΘΠΒΙ ΡΒ. ααἱ 
το] αὶ ογϑηὺ ροϑὺ νυ8 18. ϑΘΠΒ1586. ΠΟῸ ΟἸΧΘΥῚΒ 608 ααἱ ἴπ 11. ΡΝ ν5 28 Ὁ7Ὸ 
δὴ. ἡδονὰς βουϊρβουιπὺ δ᾽ ἡδονὰς, αὖ τοΐητβ γϑοῦθ ραυὑϊοαϊδηι ὩοοιιΒα886, 
αὐδ8. 50 Ἰο00 δϑύὺ, ϑὅ'6α85. θϑῃΐτῃ τηϑ]} Πὰ7]ὰ5 βαρτῶ ταῦ γ8 18---1θ. 

96. ἀνδραποδώδεις καὶ ϑηριώδεις: αἀδ5 ἐπονείδιστοι (Ὁ 2) οὐ ἀτι- 
μόταται, χείρισται (949 ἢ 8. 11). 

90. φαένονται δὴ (ΒΕΚΚ.): ἴχηο δὲ. Α σθποῦθ θηΐμὶ τθροΐο (γεῦσις 
καὶ ἁφή) ΤΌΤΒΙΙΒ Ὁ] υϊὰ τϑβοϊ πάθη άπιτη νἱἀθῦαν, αὖ τοϑῦθῦ ππῶ ἡ ἀπό- 
λαυσις πᾶσα γινομένη δι᾽ ἁφῆς (γ5 80). ϑαθγθούστη γ61Ὸ ἴῃ φαΐένονται 
δαηῦ Βοιηΐμθ5 δᾷ αποὸ8 ποιηΐπθ σωφροσύνης καὶ ἀκολασίας γ5 24 οοπι- 
μιθιηοσαΐο ἃ ὈΘΒΕΠ8 Θορτἑδίϊο ΤθΥΘυϑᾶ οϑῦ. 

91. τῆς γὰρ γεύσεώς ἐστιν ἡ Ἀρέσις τῶν χυμῶν. Ουβίεαὐιι δα 8]1- 
τηθηΐῶ τοίογθαν (ἡ γεῦσις τροφῆς ν6}] ἁπτοῦ "καὶ ϑρεπτικοῦ 484 Ὁ 18. 29), 
5θᾷ ΒΟ] ΘΙΏΠ6 Αὐἱβύο  θ]! Θαϊη χυμοῦ ΟἸΟΘΙΘ, νου 418 8 18; 426 ἃ 18 ἃ]. 
Ἐβὺ δηΐτη ἁφή τις (421 ἃ 19; 484 Ὁ 18) οὗ τὸ γευστὸν ἁπτόν τι (422 ἃ 
8), οὐ 15. αὐἰᾶοιι ἰαούαβ, απιθτὰ 11 π στ Ῥγϑθύθν 11ππ|, (αἱ 6ἱ οὕτη οτηῃΐ 
ΟΆΥΠΘ. ΟΟΙΙΠΊΠΐβΒ Θδὺ, Ῥτορυίαπι μαροὺ, ν. 428 ἃ 17 5α.; οὗ, 10. Ὁ 17 Βα. 
Βροῆθ δθο οὔσῃ ΝΙΘΟΙη ΟΠ Θοστιπι ν 18 ΘΟποϊπαπῦ; τηθ] Βα τ|6 απ. ΟῚ 
Επᾶρπιο, αὐἱ 1281 ἃ 12-- 16 ἴΐω, Ἰοααϊδαν, αὐδδὶ τῶν περὶ τὸ γευστὸν 
ἡδονῶν 50 αυοάάετη σθπὰβ αποᾶ ποη Ἰϊηρτιᾷ 56 τῇ φάρυγγι Ῥοτγοϊρίδ- 
ἴα. ---- Αὐ 1ᾷ Ὦ. 1. τηῖπαβ ρυοθαθιθαν αποᾷ συβίοῤιβ βϑηβαΐ ἀπὸ ἡ κρίσις 
ἄαιὶ ἴα ᾿πᾷ6 δυριυμηθηαῦο απῶ8 βοατίθαν (--- γϑ 29) δρύαι! νἱἀθύαν. 
Εστιαῦ βᾶπθ ααἱ πο οοποθάδηὐ ὅτε οὐ πάνυ χαΐέρουσι τοῖς γευστοῖς. 

82. ηὔξατό τις ὀφψοφάγος ὧν: αὔθ Ἐπιάοταΐω (1281 ὦ 17) οὐ Ῥτο- 
Ὀ]οτηδύῳ (90 ἃ 8) γοοδπὺ ῬΒΠΠΟχθηστη Εὐυχι 15. Οὐ]ὰ5 γσούατη απο Β6Π8τι 
Δυϊβέοίθ ῬΡΥΟ ΘΔ Ό116 ἔπεϊ, 6 σϑυθὶβ 690 Ὁ 26 --- 691 ἃ ὅ ἀρραϊθϑῦ, ὉὉΪ ἀο 
δατα 108. ἀρθὴβ ἀἸοῖῦ τῶν ἐδεστῶν ἐν τῇ καϑόδῳ ἡ ἡδονή... τῇ 
τάσει τοῦ οἰσοφάγου γίνεται ἡ χάρις. Ἐδὺ δαΐθιη ὃ φάρυγξ ὄργανον 
τῇ ἀναπνοῇ (420 Ὁ 22). : 

Ἵ 
᾿ 
Ὶ 

ὅ 
ᾷ 
3 
ἷ 



τι ρυγγὰ αὑτῷ μακρότερον γεράνου γενέσϑαι, ὡς ἡδόμενος τῇ 1118 «88 

- 
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ἁφῇ. κοινοτάτη δὴ τῶν αἰσϑήσεων καϑ᾿ ἣν ἡ ἀκολασία τι18ν 
καὶ δόξειεν ἂν δικαίως ἐπονείδιστος εἶναι, ὅτι οὐχ ἧ ἄνϑρω- 

ποί ἐσμεν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἣ ξῷα. τὸ δὴ τοιούτοις χαίρειν 
καὶ μάλιστα ᾿ἀγαπᾶν ϑηριῶδες. καὶ γὰρ αἵ ἐλευϑεριώτα- 

ται τῶν διὰ τῆς ἁφῆς ἡδονῶν ἀφήρηνται, οἷον αἱ ἐν τοῖς 

γυμνασίοις διὰ τρίψεως καὶ τῆς ϑερμασίας γινόμεναι" οὐ 
ΟΡ ΑϑΝ Α » ᾿ -" ς » 3 ΄ ς Ἷ 3 " ᾿ 
γὰρ περὶ πᾶν τὸ σῶμα ἢ τοῦ ἀκολάστου ἀφὴ, ἀλλὰ περί 

τινα μέρη. τῶν δ᾽ ἐπιϑυμιῶν. αἱ μὲν. κοιναὶ δοκοῦσιν εἶναι, 
αἵ δ᾽ ἴδιοι καὶ ἐπίϑετοι" οἷον ἡ μὲν τῆς τροφῆρ᾽ φυσική" 

πᾶς γὰρ ἐπιϑυμεῖ ὁ ἐνδεὴς ξηρᾶς ἢ ὑγρᾶς τροφῆς, ὁτὲ δ᾽ 

ἀμφοῖν, καὶ εὐνῆς, φησὶν Ὅμηρος, ὁ νέος καὶ ἀκμάζων" 

τὸ δὲ τοιᾶσδε Τὶ τοιᾶσδε, οὐκέτι πᾶς, οὐδὲ τῶν αὐτῶν. διὸ 

“" - 3 

12. οὐκέτι πᾶς] 56γ10. οὐκέτι παντός. 

9, ὅτι οὐχ ἣ ἄνϑρωποί ἐσμὲν ὑπάρχει -- ΑὉ αἸξοντῇ ρατέο ἰάθη ἐὰ- 
οὔπβ τηδρῚβ ΠΟΙΉ]Η ῬΡΟΡΡΙ͂ῸΒ αυδιη γϑ]αυὶ βθη βῆ, Υ. 421 ὃ. 18 ἀκριβε- 
στέραν ἔχομεν τὴν γεῦσιν διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἁφήν τινα, ταύτην δ᾽ 
ἔχειν τὴν ̓ αἴσϑησιν τὸν ἄνϑρωπον ἀκριβεστάτην Ὧι: «1. ΄ 

8. τῶν δ᾽ ἐπιϑυμιῶν αἵ μὲν... αἵ δὲ--, Ο]ύϊμηθπη πᾶθο αν βὶο 
(--- 27) δἀάϊξαν δὰ εῆμϑα ἀρ ῳΣ ξΆα ο88 ἡδονὰς ἴῃ αὐθιβ ἐδιηρουδη- 
{1 βρθοίαΐαισ, Οπδιηαπδηη Θπΐτη σθηθτα, ἰδία πθοσαπαπθ ἈΠ]. αἱ ἀρροίϊ- 
ὕπν ἀἸβοθυηϊ ροββαπῦ, ὑδτηθη αατπιτη 6χ ΟΡ α1π6 βοηϊθηδίδυιτη ΡῈ. ποὺ οαραῦ 
ἴππι Θχ διριτηθηξαθίομθ ατι8}18. βθατῖξιν Θχθυηρ] βαπθ ααἰθτβ τηοχ Ατὶ- 
βύοὐθιθϑ αὐϊδαν βαύϊβ οοτιβία, ἃοῚ ἀθ δὸ δρρϑέϊι απιθτη. θ586 τῶν ἡδονῶν 
τῶν δι᾽ ἁφῆς γινομένων περί τινὰ μέρη τοῦ σώματος «ἀὐυάϊνγίτηυβ (ἐν 
σιτίοις καὶ ἐν ποτοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀφροδισίοις 8. 81); πι66 τηΐϊπὰβ οδγύατη, 
ἐπιϑυμίας ἴξα, αἰδοτοπέθβ δα γθ8 ὑϑίουυὶ θοάθιη πιοᾶο ἀϊνθιβαβ: φυσικὰς 
86 φυσικά, ἐπιϑέτους δα ἴδια ἡδέα. Οὕδβ Θπΐπι ῥσῖτηο κοινὰς νοορανῦ 
(Ὁ 8), τιὸχ τιδσαϊῦ φυσικὰς ἀἴοογο (τ. Ὁ 9. 16): 5Βο]]1οϑὺ αποᾶ παα- 
τὰ 18 δῦ αἰσυσηαθθ μβαροὺ αὖ οὖ οπιηϊθτιβ ΘΟΙΏΤασΠ6 δἰ δ Ῥ6Ὶ 88 ΠΟἢ 
ἴθ7Ρ6. 

15. τὸ δὲ τοιᾶσδε ἢ τοιᾶσδε 56. τροφῆς ἢ εὐνῆς Ὁ 10. 11. Θά 1 
φαΐθια τὸ δέϑ ΝΙβὶ οπίτη τὸ δὲ φθβοϊαΐθ Ορροπθπαϊὶ νἱἷπι παρα, αὖ 50 
.8. οοπῃέγαγιᾶ ραγίθ (ἃ αἀποὰ ΔῸ ἀ8ὰ Αὐϊβίοὐβ!β 8]1Θητιτη. θϑί): πθοθββδ- 
Υἷο ΒΌΡΡΙΘ 5 τὸ δὲ τοιᾶσδε ἢ τοιᾶσδε ἐπιϑυμεῖν, αὖ ρογροπάστῃ εὐ! 
οὐκέτι παντὸς (ρτο πᾶς) 56. ἐστιν; ουϊ τοοΐθ 86 δαϊπηριὺ οὐδὲ τῶν᾿ 
αὐτῶν σΘΠΘΥΘ τηββουπο. Ναξατᾶ οπΐτ δα 1ἃ ἀπῦτα οπηπθ8 ἔδυίπααν αὖ 
ἀρβιἀθυϊατη υϑ]ϊτηυβ ΟμλΗἷΠΟ γϑὶαῦ οἷο δχρίθῦθ; 581η οθυξαμῃ αυοάάδμι; 
ΒΘπὰ8 οἴθοτθτ (τοιόνδε ἢ τοιόνδε) ἀρροίαὐαν, πος τι πραὰθ ἃ παύατῇ ἢ 
πραὰθ ἃριιὰ οὔηπθ8 δῦ; πθαὰθ Θοσπιῃ θη Βοτηΐμττα θϑῦ αὖ γ6] ποὺ σοὶ 

. ΠΠ]ὰα σοπὰβ ἀρροίδης (ορβ τοιόνδε ἢ τοιόνδε ἴπι ῬΆ17Π0 αἸΐαπι βθπέθη- 
ὑἴδτη γϑυβᾶν); πϑη οΘΥξ μι ΠΟΤΉΙ τ τ τ ΘΘΠτι8 Ῥ]ΘΥΠΤΠ 6 6 θθυΐο οὗ πὶ ΥΟΥ ΤΠ 
ΘΘΠΘΙῚ Δἀατοῦ Βαηΐ. 

10 



200 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒΚ ΒΤΗΤΙΟ. : 

, δ τὸ 5 2 ᾿ 3 3 ν 
111818 φαίνεται 1μέτερον εἶναι. οὐ μὴν ἀλλ ἔχει γέ τι καὶ φυσι- Γ 18 

κόν᾽ ἕτερα γὰρ ἑτέροις ἐστὶν ἡδέα; καὶ ἔνια πᾶσιν ἡδίω 

16 τῶν τυχόντων. ἐν μὲν οὖν ταῖς φυσικαῖς ἐπιϑυμίαις ἐλίγοι 
ς ΄ 3. ὦ " -" ἣ ᾿ ᾿ ΄, ᾿ 
ἁμαρτάνουσι καὶ ἐφ᾽ ἕν, ἐπὶ τὸ πλεῖον᾽ τὸ γὰρ ἐσϑίειν τὰ 

΄ μ᾿ , Γ᾿ κ τ ἐν ς , ᾽ ᾿ 
τυχόντα ἢ πίνειν ξῶς ἂν υπερπλησϑῃ. υπερβαλλειν ἐστὶ 

τὸ χατὰ φύσιν τῷ πλήϑει᾽ ἀναπλήρωσις γὰρ τῆς ἐνδείας 
ἡ φυσικὴ ἐπιϑυμία. διὸ λέγονται οὗτοι γαστρίμαργοι, ὡς 

20 παρὰ τὸ δέον πληροῦντες αὐτήν. τοιοῦτοι δὲ γίνονται. οἵ λίαν 
3 ΄ Α Ν ΄ “-“ ς - τ 
ἀνδραποδώδεις. περὶ δὲ τὰς ἰδίας τῶν ἡδονῶν πολλοὶ καὶ ᾿ 

πολλαχῶς ἁμαρτάνουσιν. τῶν γὰρ φιλοτοιούτων λεγομέ- 
νῶν ἢ τῷ χαίρειν οἷς μὴ δεῖ, ἢ τῷ μᾶλλον, ἢ ὡς οἷ πολ- 
λοί, ἢ μὴ ὡς δεῖ, κατὰ πάντα δ᾽ οἵ ἀκόλαστοι ὑπερ- 

18, τι καὶ φυσι] ΚΡΟΡ τι φυσς 11. ΚΡΟΡ ἕως πλησϑῆι. ὑὕὑπερβαλ- 
λειν] ΚΡ ὑπερβολή. 21. ἰδίας) ΚΡ ἰδέας. 24. μὴ ὡς δεῖ] ΚΡ μὴ 
ἢ ὡδὶ. 

| 18. φαίνεται ἡμέτερον εἶναι οὐ ἴογο ἐφ᾽ ἡμῖν. Μοᾶο ἴῃ Πῖβ απο- 
48 απδ8 δια 5Βαπῦ παύαγα]θ α]ϊαυϊὰ ἱπϑβϑὺ (ἔχει γέ τι καὶ φυσικόν) ἀα- 
ῬΊΙΟΙ τιοᾶο: ῬΥϊσητπὶ Θηΐτη ἴῃ ΠΟΙΔΙΠΙθτ8 ϑϑὺ απὸ ρρούθηθθβ ἀθνυϊποίυη- 
αν απδϑὶ (ἕτερα ἕτέροις), αὖ απδύθμιιβ ἃ παύιγᾶ ἰΐα, Πα θοπῦ θαύθημβ 
οὔϊατα. ϑαῦτι ἀρρθύϊαμη παὐαγα!θια αἰχουϊηῦ; ἀθὶπᾶθ ἴῃ τϑῦυβ θὰ ἀϊγοι- 
βιίαβ θϑδῦ, αὐδ ἀϊνουβῶ οὖ γαγϊᾶ τϑύϊομθ ομπθ5 δα ἀρροίύθπαπιη ϑνοοαῦ. 
Καὶ γὰρ τὰ λοιπὰ ξῷα διακρένει τὰ βρώματα 1119 7: δι ἀΙἸΒοοτΠοππτη 
ὙΘΙῸ Θυοοδῦϊ Υἱχ οὐληθ8 Θοᾶθηι τη 060 ἀἰβοθυπθηῦ. 

10. ἐσϑέειν τὰ τύχοντα: μδο Θηΐμι ῥυϊππθτη παϑαγῶ Θϑιιγ θη 8. οο- 
ἰοηΐω οϑὺ (φυσικὴ καὶ κοινὴ ἐπιϑυμία). 

18. ἀναπλήρωσις... ἡ φυσικὴ ἐπιϑυμία: ἰῦαι βογρύππι οϑῦ, πθ0 
ἀναπληρώσεως: ἰᾶᾷ οπΐπι ἀϊούατιιβ οσαῦ, παδαγαθυα ἀρρουύϊατα. ἀϑαπθ 60 
Ῥγοοθᾶθυθ υοϊι πεπλήρωται ἡ ἔνδεια, πθαὰθ αἰύτα. [Ιἰδαπθ ἡ ἐπιϑυμία 
ἀναπλήρωσις, ααἷα αἰτᾶατθ ἱπαάϊᾷθτα παύω (80 ἱπᾶϊρ θαυ) ῬῸῚ θαπάθχῃ 
γἱδπὶ (Ἰ ] 6] Ομ θα) θοάθυῃ ἥπθ (βαὐαγιαϊθ) Δ βου αν. 

21. περὶ δὲ τὰς ἰδίας τῶν. ἡδονῶν (βθ ἐπιϑυμιῶν) πολλοὶ καὶ πολ- 
λαχῶς ἁμαρτάνουσιν. Ιῃ Ῥυΐοτθ Θηΐπὶ ΡΌΠΟΥΘ, πϑῦαγαθ προθβϑι αῦθ ἴπι- 
Ῥοβῖύο, π60 Ἰαπαϊβ πθὸ υἱδαρθγαίϊοηῖβ Ἰοοτβ δῦ, πῖδὶ ἔοστίθ ατἱθ θχοθᾶαὺ ᾿ 
ἤποθ παύασταθ (ἐπὶ τὸ πλεῖον Ὁ 16); ἀπἂθ νϑῦοὸ ποβίτο βαηὺ (ἡμέτερον 
Ὁ 18), οἵππὶ ἃ ραυτύβθ ραύθηϊ ρϑοοδαῖο. 

28. ἢ τῷ μᾶλλον ἢ ὡς οἵ πολλοί 1. 6. ἢ τῷ ὡς οἵ πολλοί; Ὀ]ΌΙΡτΒ 1 
ΘΗΪΠῚ ΤΠ] ΘΙ Υἷ8. ὑθ]10τιΒ Θοοατα]α 5 ἴῃ Ῥοβύθυ] ΟΣ θυ5. Ῥαβδίπη ΔΥ ΙΟΙ] 118 
βαρρυϊταϊθασ. ΝΙπΐσατη ἰὔθια αὖ Ὁ 21 ὡς οἵ πολλοί τὰπο τορυίδηξβ θϑῦ. 
Νῶτα γυϊρὶ τηουϊθαβ ἑδπατδηη τηθηβατῶ ἀνοοδθ!β ΠΟ ΒΘΙΊΡΟΥ οδάθιη 56- 

᾿ γουϊδοῦθ Αὐϊβίούθ! 5 αρὶῦ, αὖ τηοᾶο βρουπαῦ αὐπδθοῦπαιϊθ τῶν πολλῶν βαῃῦ, Ἷ 
τηοᾶο οῶ ἄθιηαμι δυιβύθσϊαβ πούθὺ αὐ δ᾽ υβάθμι γα]ροὶ οοηδαθίπαϊπθτη : 
Ῥτανϊθαϊθ θχοθάπηὐ (γοϊαῦ 1161 ἃ ὃ ὅμοιος γὰρ ὃ ἀκρατής ἐστι τοῖς ταχὺ 
μεϑυσκομένοις καὶ ὑπ᾽ ὀλίγου οἴνου καὶ ἐλάττονος ἢ ὡς οἷ πολλ οἴ). 

24, κατὰ πάντα δ᾽ οἵ ἀκόλαστοι ὑπερβάλλουσιν. Μοιπουϊῶ ἰθηθη- ! 



. Χ 8 βάλλουσιν" 

τ ΤΥ ΠΤ 
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γάρ), καὶ εἴ τισι δεῖ χαίρειν τῶν τοιούτων, - μᾶλλον ἢ δεῖ, 

καὶ ὡς οἱ πολλοὶ χαίρουσιν. ἡ μὲν οὖν περὶ τὰς ἡδονὰς 
ὑπερβολὴ ὅτι ἀκολασία καὶ ψεκτόν, δῆλον" περὶ δὲ τὰς 
λύπας οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας τῷ ὑπομένειν λέγεται 
σώφρων ἀκόλαστος δὲ τῷ μή, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀκόλαστος τῷ 

λυπεῖσθαι μᾶλλον ἢ δεῖ ὅτι τῶν ἡδέων οὐ τυγχάνει 
(καὶ τὴν λύπην δὲ ποιεῖ αὐτῷ ἡ ἡδονή), ὁ δὲ σώφρων τῷ 

μὴ λυπεῖσϑαι τῇ ἀπουσίᾳ καὶ τῷ ἀπέχεσθαι τοῦ ἡδέος. 

21. καὶ ὡς] ΚΡ καὶ ἢ ὡς. 380.81. σώφρων - τῷ λυπεῖσϑαι) ΚΡ σώφρων 
οὐδ᾽ ἀκόλαστος τῷ λυπεῖσϑαι (οὐδ᾽ ἀκόλαστος οἰϊδιι ΝΟΣ. 5 δὲς 
ὅτι] ΚΡ δι᾽ ὅτι αι υ]ά.). 88. καὶ τῷ ἀπέχεσθαι] οτι. ΚΡΌΡ, 

΄ 

ἄσππ αϑὺ, απδοτῖ αὔπτο (ἀπᾶθ ἃ 1117 Ὁ 24) τὸ περὲ τί Νϑατι δϑὺ μᾶθο 
γοχ κατὰ πάντα δὲ Ἰΐθπα Δ Ὁ ποο Ρτοροβιίο: 1, Θπΐτη τϑίθυσαν τηΐθμι- 
Ῥδιδπέϊα, δὰ ἑὰς ἰδίας τῶν ἡδονῶν, αὐ ἴῃ Πῖ8 ρΡοξίβδίπηαση. θυ] ΘΌ]τ τ 
ῬΘΟΟΔΠΟῚ 6886 ἀθπιομβύγθίαν (Ὁ 21 8α.). ΝΙΒΙοτηϊηαβ θαάθηι μαθο σουθα 
οὐ αὐδ βοαππηξαν --- Ὁ 88 β'τηὰ}] ἴῃ Δ]1ὃ τὸ γουβαηΐῃν δα ἀπδτη ΤηῸχ 
((πᾶθ ἃ 1119 ἃ 1) ἐοΐπτηι βουρίου 86 οοηγογίϊθ: δ] θηΐτη τὸ περὶ τί, 
αἰϊπα τὸ πῶς ἔχουσιν. Αὐ το8 ἀἴνγθυβαβ ἴπ δοηἢη115 απδδὶ τη]βοθυῖ, ᾿ηξου- 
Ῥγϑῦϊ μού βίηρι!α αἀἸβροόμπθσθ οαρίθηῦ αἰ βουμδαύθιη ραγαῦ, αἀπᾶτὰ βουὶ- 
Ῥύουι ΟὈ]οΙ πάη. 

21-- 38. Ῥοέαυδιη οοπδίαῦ αὐδθηετη 5ιὺ αἵ ἡδοναὶ δα απδᾶ5 ἔδπι- 
Ῥουδηξία γοΐθγξαν, τη 7απὶ ροτίοᾶο (ἧττον γὰρ καὶ οὐχ ὁμοίως ἐστὶ περὶ 
τὰς λύπας 1111 Ὁ 20) δα τὰς λύπας τοβρίοϊδαγ : πθὸ ἐδτηθη ἴα αὖ ᾿ξθυυχη 
ααδογαῦαν περὶ ποίας (1117 Ὁ 217), 564 πῦὖ 1Π10Ὸ0 Θχρομδῦαν απ8168 856 1ηΐοὺ 
1165 σογαηῦ γ61 ὑθιηρθγαηΐῦθα γ6] ἱπέθιηρογαηΐθθ. Θαθπι τθ ΟρΡἐϊτηθ 1]- 
Ἰαβύγατιὶ ραξανῦ Αὐϊβυοὐθθβ οχσ δάγθιβο ροβιψἃ δᾶ ταὐϊομθ ατιῶ ἔουθββ Ὑἱυ] 
515. ἀο]ου θυ οοουτταπί. ἘΠ᾿ ηΐτη πθ 6586 αὐἱᾶδθπι λύπην, οὐ] ᾿τηρδγ βὶὉ 
Ἰη θη ρούδηβ, πἰβὶ 1Π|δτὰ απδπὶ 586 ἰρβῖπβ οαρίαϊδαθϊ νοϊαρίας5 ἀδὈθαῦ; 
νἰγξαξθιηατιθ ἐθιηρθυδηξίδιθ ἴπ 60 6586 ροβίζατη πὶ βῖπθ δορυιπαϊηθ ροβϑιὺ 
Θβθη 5 ἀθ 10 115 οᾶγθυθ, 5ΡΘΥΠΘΥΘ ἔπτρθβ. πάρ ῥυϊσηθτη Πποο οἰποθύ, 
ΡΒ ΟΒορθατη αὐδτηαθθτη πὸπ απϑοβίγουῦ περὶ ποίας τῶν λυπῶν ὃ ἀκό- 
λαστος; εὖ Ἰρβῶ πᾶο ἀθβουιρίζοπθ ορέϊηθ ἀθοίαγαββθ Πϑῖπαθ ἔθιηρθγθῃ- 
ἰΐδτη, αποπίατη ναοαὺ ἄοϊοτθ (Ὁ 82 5.) πθὸ ρουξασθαύαν οαρίαῖηθ, πη 6]1π|5 
«αϊάδηι αὔδπε ἑου ϊὐπαϊπιθτη (ν. δα 111 Ὁ 11) βυτηδέθηι 6586. πθ νἀ θείαν 
ἐγκράτεια ἰδηξαμπι 6856; 86 πῖβὶ δἰϊππᾶθ οἱ αἰϊυᾶ ἣδὺ αὐβυοῦ ((4 αποὰ 
ἀοιποπβέγαξαμη οουΐθ ΠῸπ Θβ6), οατὰ ἔοχ εἰ πᾶϊπθ δα τὰ σϑπὰβ νυἱγθαξιμ 
ἈΡΙΘραπδηη 6886, ἷπ αὑο τὸ ἡδέως ἐνεργεῖν οὐχ ὑπάρχει (1111 Ὁ 1, 
τι. γ.). Ῥρηΐαπθ δὰυθύνα δα 1185 κοινὰς καὶ φυσικὰς ἐπιϑυμίας νοι 
ΘΒΕΣΊΘτ 8 5116 η 15 (1118 Ὁ 9. 10) ΟΠιπΐηο πῸΠ τϑἕθυυ!: ἀποτηοο ΘηΪπὶ 
ὉΠ Οατῖπ βἰτηρ!οἴξου αϊοὶ ροὐαϊδβοὶ ὅτε ὁ σώφρων οὐ λέγεται τῷ ὑπο- 
μένειν τὰς λύπας (Ὁ 29) γε] ὅτι οὐ λυπεῖται τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ ἡδέος 
(Ὁ 88)) Αἢ ἴδιηθ ποὸὴ νοχαῦαν 

τ » καὶ γὰρ χαίρουσιν ἐνίοις οἷς οὐ δεῖ (μισητὰ τι180 90 

90 



208 ᾿ ΔἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ5. ἘΤΉΤΪΟ. 

ϑ Στ ᾿ 
1119 81 ὁ μὲν οὖν ἀκόλαστος ἐπιϑυμεῖ τῶν ἡδέων πάντων ἮἢΤ τι 

τῶν μάλιστα, καὶ ἄγεται ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ὥστε ἀντὶ τῶν 
ἄλλων ταῦϑ'᾽ αἱρεῖσθαι" διὸ καὶ λυπεῖται καὶ ἀποτυγχά- 

ἱ νον . ’ ᾿ ς κ᾿ ΞΟ ΕΣ νῶν καὶ ἐπιϑυμῶν᾽ μετὰ λύπης γὰρ ἡ ἐπιϑυμία᾽" ἀτόπῳ 
δ᾽ ἔοικε τὸ δι᾿ ἡδονὴν λυπεῖσϑαι. ἐλλείποντες δὲ περὶ τὰς 9 

᾿ " ῪΝ ι ἡδονὰς καὶ ἧττον ἢ δεῖ χαίροντες οὐ πάνυ γίνονται" οὐ γὰρ 
σι 

8. ΚΡ λυπεῖσϑαι ἀποτυγχάνων. ὕ. δὲ περὶ] ΚΡΟΡ δὲ τὰ περὶ. 

Ὁ) 1119 ἃ 1--20: τίς περὶ τὰς εἰρημένας ἡδονὰς ὑπερβολὴ καὶ ἔλ- 
λειψις καὶ μεσότης: 

1. 2. ἢ τῶν μάλιστα 50. ἡδέων (ἐπιϑυμεῖ ὃ ἀκόλαστος). Τία, Θηΐπι 
1186 σωματικαὶ ἡδοναὶ οταπίτιτη τηδχίτηθ βαηῦ ἀπ]068, ααἷὰ νϑῃθιηθηί 

, αὐδάδηῃ Θχοϑ]πηῦ; ν. 1184 Ὁ 2 ἔτι (αἴ σωματικαὶ ἡδοναὶ) διώκονται διὰ 
τὸ σφοδραὶ εἶναι ὑπὸ τῶν ἄλλαις μὴ δυναμένων χαίρειν. Αὖ ρυτιᾶθη- 
ΟἸΟΥΘΒ Ἰρβῖαϑ ἰβθϊτι8 ἀμ] οΘἀ ηΐ8, ααδθ πἴπιία οϑὺ, ἑαθάοῦ; ν. ὑθιηρθυδηΐθηι 
γ8 12 οὔτε γὰρ ἥδεται οἷς μἀλιστὰ ὃ ἀκόλαστος, ἀλλὼ μᾶλλον δυσχε- 
ραΐνει. 

ἤ 8. διὸ καὶ λυπεῖται 50. αποηῃίατη διι ΟαΡΙ46 11188 ἀδ]1οἷαβ βϑούαϊαν 
᾿παὖ ουπηΐα 115. ροβέμαθοαῦ (ἀντὶ τῶν ἄλλων νΒ 9). Ναιη ργαθίου. Βοὺ ἴῃ 
πδὸ βθηΐθηὐ ἢ] ἀπο ᾿ηὐθτηρουδηύίαθ Ῥυορυΐθτη 5: πθαὰθ ἴῃ 1110 
ἀτόπῳ γν8 4. ὕ. Ἐδοπίπι βυπὺ αὐἰάθτι ἡδοναὶ ἄνευ λύπης, αὖ Θαθάθπηι 
οὐδ ἄνευ ἐπιϑυμίας βυπὺ (1162 Ὁ 86 5.), Ἰοηρθ τοιιοίαθ 1186. δ. 60 
ΘΘΏΘΥΘ ἴῃ αὰοὸ ἢ. 1. ὙΘΥΒΘΤΊΤΥ, --- Ῥαθοὶβ γ6γῸ Π18 βϑῃύθη 15 (γ8 1 --- ὅ) 
ἦαγα Ὡρβοϊαΐα θοῦ ἰηθθιιρθυαηὐ 8 ἀθβουιρύϊο απδτὰ οὐϊδηηβὶ δϑδτιτηδη τιν 
αὐδ 1118 Ὁ 34---28: 10. 80---89. Ῥγδθηῖββο, βαηῦ 586 ὈΓΘΥ ΒΒ: τη τη (1068. 
ΘΟ] απροηθαν Ἰσὶῦσαν ποηηα118, αὐιᾶ8 81115 Ἰοοΐβ ᾿ρ86 Αὐϊβύοὐθθβ 4θ θαᾶθιιν 
τ6 δἀατῦ: 1148 ἃ 117 μᾶλλον ἀκόλαστον ἂν εἴποιμεν ὅστις μὴ ἐπιϑυμῶν 
ἢ ἠρέμα διώκει τὰς ὑπερβολὰς ἢ φεύγει μετρίας λύπας, ἢ τοῦτον ὅστις 
διὰ τὸ ἐπιϑυμεῖν σφόδρα, οὐ 1104 Ὁ 8 αὐτοὶ γοῦν αὑτοῖς δέψας τινὰς 
παρασκχευάξουσιν. Μαυϊδατη οαΐπὶ ἰπ μδο τ γϑϊϑὺ ἡ ἔνδεια αὔδτῃ οὐΐαμι 
1118 Ὁ 10 γοοθ ὁ ἐνδεὴς ΟὈΙΓΟΣ αὐθιρῖῦ: 46 αῦδ τ. 1812 Ὁ 19 διχῶς δ᾽ 
εἰσὶν ἐνδεεῖς" ἢ γὰρ ὡς ἀναγκαίου ὥσπερ οἵ πένητες, ἢ ὡς ὑπερβολῆς 
ὥσπερ οἵ πλούσιοι αἴαπο ἴ0. 28 ἐνδεεῖς ἢ εἰς τἀναγκαῖα ἢ εἰς ὑπεροχὴν 
ἢ εἰς ἀπόλαυσιν. 

ὅ---Ἴῷ. ΒΙτα  τηα 5, αὐϑιπαθαδτῃ Ὁ] απαπδατη Ὀτουΐογῶ, 78πὶ Ἰ6ρὶ- 
τητι8 ἐν τῇ διαγραφῇ ΒἸ (τοῦ νῬ6- 8). ϑυτημηδ, βθηξθηὐαθ οὗ 1116 οὐ ᾿ 
[10 (5 6. 11) οδὺ ἴῃ γΘΙΟΙΒ οὐ πάνυ γίνονται 1. 6. ἐν ολίγοις καὶ ὁλι- 
γάκις ἡ ἕξις ἐστὶ φανερά (αὐ ἴογθ 1151 δ 80 νοῦ βυμῇ), αδηην! 5 (Ὁ. 
28) ἔστι τις καὶ τοιοῦτος οἷος ἧττον ἢ δεῖ τοῖς σωματιχοῖς χαίρων. 
ὕὉπᾶθ βραυϊδαν τὸ άνώνυμον (γ8 10; 1107 Ὁ 7); πραὰθ ϑηΐπι ἡ ἀναισϑη- 
σία ν8 1 διάαϊδο ῬΥΟΠΟΥΩΪη6 τοὶ ὴ ΠΟΘ ῬΙΟΡΙαΠ οϑὺ (ΠΥ 80 
1109 ἃ 4); ἴτοὸ 18 αυϊάθπι 1186 Ῥούϊαβ ἀναισϑησίαι Ῥτοῦατὶ νἱἀθπῦαν 
(οἴ. Τμθορμναβίαπι, αἱ ΟΠμδγ. 14. 60 ποιηῖηθ γοοαὺ βραδυτῆτα ψυχῆς ἐν 
λόγοις καὶ πράξεσιν, ποη ἰΐα τηυ]ύπτα ἀϊγθύβαια Ὁ ποθὶθαι 1115 ἄναι- 

σϑήτου ααἱ 1114 ἃ 10 οοουνγ). 
6. οὐ γὰρ ἀνϑρωπική 1. 6. ]θηῶ Δ Βυπιδηᾷ παξαγῶ, αὖ 51 ἴουΐθ 

ααἷβ ἴῃ ϑᾶπι ἱποϊάουῦ, πόῤῥω ἂν εἴη τοῦ ἄνθρωπος εἶναι (ὦ 9. 10); π]- 
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3 ΡΥ ς ΄ 3 ΓΌΩΝ ᾿ ᾿ . ν Ἔκ 
Τα ἀνϑρωπικὴ ἔστιν ἢ τοιαύτη ἀναισθησία" καὶ γὰρ τὰ λοιπὰ ιιιθεῖ 

ἊΝ , Ἂν ΄ ν » ᾿ πῶραν ᾿ ΡΟ. δ" 
ξῷα διακρίνει τὰ βρώματα, καὶ τοῖς μὲν χαίρει τοῖς δ᾽ οὐ 

ΕΣ ’ ’ ᾿ ς Ἁ ΝῚ ΄ [μ ρ ’ ’ [} 

εἰ δέτῳ μηϑέν ἐστιν ἡδὺ μηδὲ διαφέρει ἑταρὸν. ἐξεφᾶν, ποῤῥω 
᾿ -“ν» Ξ- ’ - 
ἂν εἴη τοῦ ἄνϑρωπος εἶναι" οὐ τέτευχε δ᾽ ὁ τοιοῦτος ὀνόματος 10 

ς “«ὦ,".9 

διὰ τὸ μὴ πάνυ γίνεσθαι. ὃ δὲ σώφρων μέσως περὶ ταῦτ 
" ΝΜ Ἐν Ὁ Ε] - ἔχει" οὔτε γὰρ ἥδεται οἷς μάλιστα ὃ ἀκόλαστος, ἀλλὰ μᾶλ- 

ἕξ - 2 λον δυσχεραίνει, οὔϑ'᾽ ὅλως οἷς μὴ δεῖ οὔτε σφόδρα τοιούτῳ 
3 ᾿΄᾿ ἃ ’,’ 5 35 ς5 » γ᾿: Ν} ᾿ 5 «Ν 

οὐδενί, οὔτ᾽ ἀπόντων λυπεῖται οὐδ᾽ ἐπιϑυμεῖ, ἡ μετρίως, οὐδὲ 

μᾶλλον ἢ δεῖ, οὐδ᾽ ὅτε μὴ δεῖ, οὐδ᾽ ὅλως τῆν τοιούτων οὐϑέν᾽ 1ὅ 
ἐξ 

το 

ὀρέξεται μετρίως καὶ ὡς δεῖ, καὶ τῶν ἄλλων. ἡδέων μὴ ἐμ- 

10. ΚΡ τέτυχε δ᾽ ὀνόματος ὁ τοιοῦτος (ϑῖπα., Ο"). 11. μέσως] ΚΡ μέ- 
σως μὲν. 14. ΚΡ οὔτ᾽ ἐπιϑυμεῖ. 1. ἢ δεῖ] ΒΕΚΚ.; ἢ δεὲ οὔϑ᾽ ἕν 
(οὐθενὶ οοἰθ.) ΚΡ. οὐδ᾽ ὅτε] ΚΡ οὐδ᾽ ὅτι. οὐϑέν] ΒΕΚΚ.; οὐϑε- 
νός 1]. 16. ὅσα δὲ] ΚΡΟΡ ἃ δὲ. 

γαΐσαση 11}1} σϑπϑυὶ αποᾶ ἜΣΘ θΣ ΔΡΡΘΙ]αδαν "ἠλδῥοράμε: γ. δὰ 111 
Ὁ 1. Θυϊᾷ ἱρίθαν ρου! οὐδ, πθ ἐδιηρογαηθία, ἃ ρατία τῆς ἐλλείψεως 
ααδθ 1πΐου ΠΟΙ ΪΠ65 88] ἔθυα παπα οϑὺ βυρδνουίαθις (ν. 1104 ἃ 20)) γ78] 
οα]α5. ἰαπᾶθηι τοὶ στοχαστικὴ (1106 Ὁ 16) ἔπουιῦ Ποο ἴῃ σθπουθ νἱγύαβ, 

ο ΠΪδὶ ἀπῖπβ τιῦ ουτδθὺ αἀποα πἰπηΐθτη οϑὺ Οὐδθηδπι δπΐπὶ βία τιϑαϊοουῖθαβ 
εβϑῦ, ἃ ου]αβ αἰζοσᾶ ραγύθ πορ βίαῦ ὩΪ81 αποᾶ οορτίανὶ αὐἱάθηι ροὐοδϑὺ, 
αὖ πο Βυπιϑησπι οδὸ ὙἹαΘΌδῦαΣ 5101, ΠῚ [Ὰ]1οὸγ, Αὐϊδίοίθθβ μα]ὰ8 σθ- 
ΠΘΥῚΒ δυστιτηθηΐα, οοηΐγα ἀοούχπδιμιη ϑαθτη οἃ αϊβραναξίοηθ 5. ΊμΟΥ 588 
ἀσδπι Β 8 οὖ 9 Ἰορίτηυβ; 568 νϑυθπάσπιῃ τὖ ἴρβῶ 11 τηαπϊτηθηΐα, δἰ ἄθτα 
ἈαγΘΥΒΆΤΊΟ, Ραθαμῇ. Υ. οὐΐαπι δὰ 1109 ἃ ὅ. 

11. ὁ δὲ σώφρων μέσως: Ἰᾶτη ἴδτα μέσως ἰάθη οϑὺ αυοὰ ὀρϑῶς; 
αὐϑθοῦπαὰθ Θηΐτη γ8 12--1ὅ δἴαπθ γ8 19 ϑηατηθυϑηθαῦ οχηπΐα, 1 ὉΠΏ] 
οανγθηῦ π ηἰϊνηΐππὶ ἀθίαν νοϊαρίαϊβ βύπαϊο; απο γϑῖὸ ἱπύθυρομῖθαν 
γ8 16--- 18 (ὅσα δὲ), 60 οἰτουτηβογρύδ, δ]ΐατιδ, οὐ τποάϊοα ἀο]θοίαξϊο οοη- 
᾿ορατθαν Ρούϊπ8 αυδτῃ ἡαρούαν. 

18. οὔτε σφόδρα τοιούτων οὐδενὶ (7δεταιὴ, οὐϊδυαβὶ ἕουίθ ΠΟῚ 8ι0. 
ἰηΐον θὰ ἃ μὴ δεῖ. ὕπᾶθ βοααϊζαν αποὰ ῥτοχίτητμι οϑὺ τὸ μετρέως 
λυπεῖσϑαι καὶ ἐπιϑυμεῖν; αὖ Υἱχ προθββαυίαπι ουαῦ αὖ ροβὺ παθο δᾶᾶε- 
γτούαν οὐδὲ μᾶλλον ἢ δεῖ, απο ταηθηηΌγτιπι ραν ϊου]ᾶὰ οὔτε δαἀ]αποῦππι μ8 
Του αὐἱάθιη ροββοῦ. Ουϊᾶ γϑῖὸ δῦ τὸ ὡς δεῖ αὐποδεδιπτηοᾶο ἱπΐτα 
οἰποθῦ: ροβύμαθθπάσπηη οπΐτη οἵὴμθ μος σϑηθβ δϑῦ ργϑοῦθσ αἰΐα οὐϊδτῃ 
Οαγ8.6 τοὶ ἔμ] γῖβ; ν. ἢ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν γ5 18. 

11. καὶ τῶν ἄλλων ἡδέων: αἀὰδ8 αὐἰάθηη ποη βαπὺ πρὸς ὑγίειαν ἢ 
εὐεξίαν, 56α 5αϊέθυ μὴ ἐμπόδια 1ἰβάθηι (τούτοις). Νϑαπθ θηΐπι πὰπὸ 
Ὧ6. 8ο οορτέϑπᾶαμι, αὐοᾷ «]ϊα ἡδέα 841118 ᾿πϊταῖοα απδδὶ οὖ ἱτηρϑάϊτηθηΐο 
βαηῦ; 804 αϊοαηΐαν τὰ μὴ βλαβερὰ (1160 Ὁ 9) γε] τὰ ἀβλαβῆ (1889 Ὁ 28) 
γαϊθίθαϊηὶ, τοὶ ἔδιδαν. ΤΙαξου]θούπμη οὐΐδτα ἢ παρὰ τὸ καλὸν (γ5 18) 
αὐαϑὶ Βομονΐβ οασβᾶ: 46 ἤοο δηΐπη τῖῦ ρδγ δγαῦ ρυῖτηο ἰοθο ἀπάθηῃ δοῦππι 
οϑὺ ν8 12 βαα. 

Αγῖϑέ. ἘπΗΐο. : 14 

ΡΥ το τ νου 
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, ΄ " Ἥ ᾿ Ἁ τ δ᾽ ν Ἀ ᾽ ᾿ὕ ς 

11 18 ποδίων τούτοις ὀντῶν ἡ παρὰ τὸ καλὸν ἡ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν. ὁ ΓΤ τὰ 

20 

γὰρ οὕτως ἔχων μᾶλλον ἀγαπᾷ τὰς τοιαύτας ἡδονὰς τῆς 
ἀξίας" ὃ δὲ σώφρων οὐ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ὡς ὁ ὀρϑὸς λόγος. 

ἑκουσίῳ δὲ μᾶλλον ἔοικεν ἡ ἀκολασία τῆς δειλίας. 
ς ᾿ ᾿ 3. , ς ᾿ ΄ Ἐ 3, , 
ἢ μὲν γὰρ δι᾿ ἡδονήν, ἡ δὲ διὰ λύπην, ὧν τὸ μὲν αἱρετόν, 

τὸ δὲ φευχτόν. καὶ ἡ μὲν λύπη ἐξίστησι καὶ φϑείρει τὴν 

τοῦ ἔχοντος φύσιν, ἡ δὲ ἡδονὴ οὐδὲν “τοιοῦτον ποιεῖ, μᾶλλον 

20. ἀξίας] ΚΡ οὐσίας. 94. ΚΡ τοιοῦτο. 

19. μᾶλλον. - τῆς, ἀξίας 1. 6. ἢ κατ᾽ ἀξίαν. γοοδια κατ᾽ ἀξίαν, 
Β. ΠΟΥ ΤΉ ΤΗ γοοὶ ὡς ὁ ὀρϑὸς λόγος (ν8 20) γ6] ὡς δεῖ, Ῥυϊτησια 111 ἢ 
19 (. γ.) ἴῃ ῖ8 1ὈΥ18 ἸΠΥΘΙΗΪΤῚ ἸΠΘΤΪΠΘΥΪΒ, Ῥτορτϑάϊθηΐθ αἰδβραναίϊομο, 
1 ΡΥ πιῖ8 δὰ Ταβυϊ τη οὐ Ὁτρ οἰ ἴαμα, τηβαὶδ ΤΩ ΡΊΒΑΠΘ. ΨΩΤῚΟ 8 ΡΓῸ- 
Ῥαΐδπι. 

6) 1119 ἃ 21 --- Ὁ 18. - Τηϊοτιρουϑηύαθ (οὺ νἱγύα !β ορροεῖ δ) 11π- 
βύγασαν παύτιγα, ῬΥΪτάτιη (--- ἃ 88) οοιηραγαύίοπθ ᾿πέθυ 1Πῶγὰ οὐ 1ηὔθυ Ἰρτῶ- 
γίδιη ἔαοϊᾶ, ἀρίηαθ (--- Ὁ 18) τϑρυ αξᾶ ἱρβίαβ ποιηῖηῖβ ἀκολασίας νἱ, 
αὔρΡ6 ἴῃ αἀὸ Ὑρϑο ββι τη τὴ αἸΔΒῚ ΘΟΠΠπΠπ6 Ἰπα ]οίατη Ῥογοϊρίαθαγ. 

21. ἑκουσίῳ δὲ μᾶλλον ἔοικεν ἡ ἀκολασία. τῆς δειλίας. Ὁῤ πᾶθο 
ἐτϑοῖθ Τπθ]Πσαπύαγ, Ῥυϊτησπη ὑθηθηάθμῃ. δῦ ποῖ αἰοὶ ἰρβαβ τὰς ἕξεις, βοᾶ 
θᾶ αἀαϑ8 ῬΘῚ 1185 ἀραηύαν; ἰδ ΘὨΪτη 1086 βουϊρίου νυν 27 βαα. (δόξειε δ᾽ 
ἂν) ἀϊβοουπῖύ. Ποίπᾶθ αποιηΐϑτη οὐαπΐβ γίσέαβ ἕξις προαιρετική, προαι- 
ρετὸν γ6γῸ ηἷ] αποᾷ ποη ἑκούσιον 5 (ν. Γ' 4 ἴπ.): ἀρρατοὺ ἴδω ῥαπύαι 
ἴῃ ἀποῦιβ νἱν118. ἀπδουὶ Ῥοβ88 αὐγατῃ βιὺ μᾶλλον ἑκούσιον, τὖῦὸ ἀ6 οταδῆβ 
αὐϑᾶδτι ΑἸ δυο ἃ ἀραύασ: απὸ σθπθγο αἰβοθρίαἐομσση Ρ]θυτπαὰθ δα 
Βοιθηύατη νϑυϊδα β Ῥᾶτιπὶ ῬγοΠοῖθαν. ἴῃ 1051 νϑ]πηὰβ πα ϊοαγθ, Ὡοὔ 68 
ἱρπδγοστιπι ᾿ύω ἧττον ἕκουσίας ἀποίοτο Αὐϊδίοἑο]8 ἀϊσθηηιβ, αὖ ἔδιθ ρ- 
πουὶ οἱ Ὡδιάβου θοπᾶδθ βἰπὺ, αποᾶ 1110 ἃ 11 (ἃ. ν.) μικτὰς πράξεις νοοδν, 
Τῃ θᾶ ΘηΪπῚ ΤΟΥ ΘΟΠαΙΠ]ΟΠΘ ἸΡΉΑΥΙ ΠΘῸ ΤΉ]Πτ|8 ἔογίθβ ΥἹΥῚ σϑυβαηζῃγ, 1ῃ 
αὐ ΟΠ ΠΟ ἀποδοσπαθθ ΡΟΣ 86 σγαύαμῃ οϑὺ Ἰοοῦτὰ ἤθη Βαρθαῦ, βᾶθ 06 
ὙΘΥῸ 6] ααἱ πθϑορβδίζαθ οὐδ οϑββουὶ (γ. Τ' 1) σϑῃΐϊα δῦ. ἀαπᾶδ. Νδ- 
46 ϑηΐτη αἰΐα ΤηΔΟΥ Ὑἱβ ὑϊτηουβ θοῦ αὐϑηὶ ΟἸΡΙαΙΠ18. Ἰρπδγίδ, ΤᾺ ΟΙΠΠ1τι8 
Θχοσυβαθαν απδτὴ ἰηξοτηρογϑηὐία, 56 αὔἷδι ΟΡ] 0 ΤΠ} ΡῚΒ Φηΐτηο Ἰηπδϑοιθαν, 

᾿ΥΠΠΏΟΥ ΘΧύγἸμβθουι8 Ἰπουύψατν. 

29. ἡ μὲν γὰρ δι᾽ ἡδονήν: καὶ γὰρ τὴν λύπην ποιεῖ αὐτῇ ἡ ἡδονή 
(4118 Ὁ 39). 

94, ἡ δὲ ἡδονὴ οὐδὲν τοιοῦτον ποιεῖ: π01], ἱρίθαν οὐῖῦ ἡδέδὴ ἐκ- 
στατική; ν. Ὁ 10 καὶ τὸν λογισμὸν ἐκκρούουσιν. Αὔ 6 ρατΐθ ΡοΟΐΙΟΥΘ 
Ἰοατιθαν Αὐϊβίοξθιθβ; πθαὰθ πῸΠῸ τὴν φύσιν ἀἰϊοὶῦ πᾶ ΟΠΊΠΘΒ δια Βδηδ 
τϑοϊατηααθ υἱύδϑηι ΜΕῚ ΒΌΤΩΤΙΒ (Θἃ Θηΐπι ατιᾶτι τηδχὶ 6 ̓δὲϊβ 46110118. ΘοΥ- 
ταχηρΙῦαγ), βοᾷ τὴν τοῦ ἔχοντος αὐα]δουπαθθ θϑῦ: οαἱϊ πο θϑβθηῦ ἡδέα 
ᾳαῖρα5 σαυπᾶοὺ 81 πομ δ βαθχῃ γἱγϑπαϊ ρθππβ δοοοιηοααία οββθαύ. Εὖ 816 
αὐϊᾷ αἀδοπᾶθπτμη οταῦ, 81 αὐἱᾶθηη γθ8 τηϑπιῦτο δἀνουβαύνο (μᾶλλον δὲ) 
ορθθδῦ. Θυοᾶ γοῖὸ δἀάϊξαμι Τϑοίτηθβ, μᾶλλον δ᾽ ἑκούσιον“ 51 πο 
ἀρδαχάτπμῃ, ἴῃ πᾶ οουξθ αὐδυτηθηθαίίοπθ ᾿πᾶπθ οϑὺύ. Αὐάδοῖτιβ νυ] θ Ιθαν 
οοπ͵δοξατᾶ, Βα οΟαντο 6 τιῦ βου θαύαν μᾶλλον δὲ τελειοῖ 80. τὴν τοῦ ἔχον- 
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τι δ᾽ “ἑκούσιον " διὸ καὶ ἐπονείδιστον. καὶ γὰρ ἐθισϑῆναι ῥάδιον τιι9 50 
πρὸς αὐτά πολλὰ γὰρ ἐν τῷ βίῳ τὰ τοιαῦτα, καὶ οἵ 

ἐθισμοὶ ἀκίνδυνοι. ἐπὶ δὲ τῶν φοβερῶν ἀνάπαλιν. δόξειε 

δ᾽ ἂν οὐχ ὁμοίως ἕχούσιον ἡ δειλία εἶναι τοῖς καϑ' ἕκαστον" 
αὐτὴ μὲν γὰρ ἄλυπος, ταῦτα δὲ διὰ λύπην ἐξίστησιν, ὥστε 

5 --͵ . -Ὗ΄ καὶ τὰ ὅπλα ῥίπτειν καὶ τάλλα ἀσχημονεῖν. διὲ καὶ δοκεῖ 30 
βίαια εἶναι. τῷ δ᾽ ἀκολάστῳ ἀνάπαλιν τὰ μὲν καϑ'᾽ ἕκαστα 

» ΦΌΝ Φ 

ἑκούσια, ἐπιϑυμοῦντι γὰρ καὶ ὀρεγομένῳ, τὸ δ᾽ ὅλον ἡττον᾽ 
3 ᾿ .) ᾽ ἀν  ἢ 3 . 2.» -» 2 

8 οὐϑεὶς γὰρ ἐπιϑυμεῖ ἀκόλαστος εἶναι. τε δ᾽ ὄνομα τῆς ἀκο- 

ϑῦ. Ἔ ἑκούσιον Ὁ] οοτττιρέατη. ἐπονείδιστον ο. ΚΡ οὐ ῥάδιον ο. ΚΡΜΟν 
Βουρβὶ; ΒΘΚΚ. ἐπονειδιστότερον οὐ ῥᾷον. 38. ἑκούσιον] ΘΧχ ἀπὸ (αὖ νἱά.) 
ΝΡ: οοἰδ. φευκτὸν. 29. ταῦτα δὲ] ΚΡ τὰ δὲ. 

τος φύσιν, αὐδΙα 15 ὉΘΠΘ Θσπὶ ῬΕΠ]ΟΒΟΡῺΪ βοηὐθμἐϊᾷ, απ ϑυ ααϊάθτηα 110 Υ. 
Κὶ (Ὁ. 1114 Ὁ 98; 1176 ἃ 31 564.) ΔΌβοϊ γιὐ, οοπγθηῖϊαξ: βθα γοόοθῖὶ ἕκού- 
σιον Βρυγίαση γοοᾶγθ ποὸπ ἀπο. 

9ῦ. ἐπονειδιστότερον.... ῥᾷον (ΒΕΚΚ.): διηρ]δοίθπάπηι αποᾶ ορέϊπιϊ 
ΠΥῚ οχῖθοπὺ ἐπονείδιστον (ΚΡ) οὐ ῥάδιον (ΚΡ ΜΡΌΟΡ), πθ υἱύτα τποᾶτππι 
οομρυξαμαι δὲ οοιηραγαπαϊ βο]] θυ ϊω ργοοθᾶας. Νβο ἀϊοὶ ἱρπανίαμι ἧττον 
ἐπονείδιστον, ροϑῦ 1116 ἃ 19 γα]ᾶθ ρ]δοθοιθ. Ῥοβιθῖνο νϑῖο δᾷ ππδηὶ 
᾿α οι ρουδηίδμ τϑὶαῦο, οοιηργοθαῦαν πογῶ ταύϊομθ Ἰααϊοίατμη αὐποᾷ 1118 
2 (καὶ δόξειεν ἂν δικαίως ἐπονείδιστος εἶναι) φῬτοροποθαίαν; ἰᾶααθ 
ἀαρΠοἱ τποᾶο (διὸ οὐ καὶ γὰρ) δἴαπθ τὐγίπατιθ γϑοῦθ. 

21--84. “Αα αἰπια ρϑυριίασ αὰὸ αὐϊάθτη ᾿ΥποΙρ 115 δα θη, ν8 21 
γϑ γι πρὶθαν Ῥούϊαβ αἀπδτη ΘΟΙαρτο αὗτ, 5βθα ἀπὸ αὐγίτβατιιθ νἱ!1] γταύϊο ἴπ- 
ἴθγπῶῷ απδϑὶ 1]Ππϑύγαΐασ. Οπῦτα δηΐτη ἰπ πποαυθοαπθ Βαρὶθα «]1πᾶᾷ 5810 
ἴρ88. παθιξτιβ, αἰτῶ απ ἱπᾶθ παϑοσηδαν δοίϊοηθβ, ἴῃ ΐ5 σϑύθτα οβὺ αποᾶ 
άμας ἀθιποπβίγα θαθαῦ ἧττον οὐ μᾶλλον ἑκούσιον, αὖ ἴῃ 1Π0 ἔδγθ οοη- 
ὑγατῖα, ταῖϊο. Ουὰ ἴῃ τ π αὐδθῦαβ ἃπ ἰρβῶ ᾿πἰθιηρθυϑηξί τη8Ρ15. 510 

᾿ μετὰ λύπης αὐδτὰ ἱσπανία (ἄλυπος γ8 29) οαρίαῦγθ αὐϊδαθπδιη ἱρπαντιβ 
6588 (οὐθεὶς ἐπιϑυμεῖ νϑ8 838). ἴατα ϑηΐπὶ ποὸπ αἰξθυτιαι Βα ϊύαπι οὐ 
αἰΐθυο οοιπροηϊῦ βουϊρίου, βθ πὐγτισματιθ πα ϊθαπι οατῃ 118 απ88 δα ΘῈΠιῚ 
Ῥϑυξδιπθηῦ δοίϊβ. 

28. οὐχ ὁμοίως ἑκούσιον: αυὰπι ὁμοέως ποι ἐδμέαμι ἴῃ Ραγίθμι 
ΤΩΘΊΟΤΘΙΙ, βρα οἰΐαπι ἴῃ ταϊπογθυη ἀἰϊοαΐαν, τοῦθ μαθο Βα θθπὺ. Εὖ ογαΐῦ, 
ΘΌΣ ΠΟῚ Ὀ]δοθγοῦ βουΐθουθ οὐχ ὁμοίως ἀκούσιον. Τ,1,. ορέϊπϊ (ΚΡΤΙΡ ΜΡ 
ΟΡ) φευκτὸν. 

80. διὸ καὶ δοκεῖ βίαια εἶναι: ἴῃ ααΐθτιβ 7άτα πα]]ὰπὶ οϑὺ τὸ ἕκού- 
σιον (Τ' 1). ϑρροίαπῦ αθο δ ρυῖπϑ αὐρατηθηΐμμη γ8 28 85., Θομ θυαβα 0 
αὐ δα γβ8 21 δὐποίαϊα βαθὺ. Νϑηι οἱ αἱ ζω αϊάθιη αϊβραίοὺ, τϑοῦθ 
ΔΡΡομπθίμι βἰγη}] 8 νοχ: διὸ καὶ τὸν ἔρωτα πολλοὶ ἀκούσιον τιϑέασιν 
((22ὅ ἃ. 20); πιὰ ϑηῃΐτη τηΐποῦθ τἱ οαρο οορὶὺ πΟμμπ]1]05 δα ᾿πὐθιηρο- 
ταηέϊαμι, απδχα ἐϊπιοῦ 81105 δὰ ἱρπογίδμι. ' 

88 5ᾳ. τὸ δ᾽ ὄνομα τῆς ἀκολασίας: ν. ατᾶ8 46 ποιηΐπθ τοῦ ἀκολά- 
στου Ἐπιάθηητβ 1280 ἃ 88 --- Ὁ 8 αἸοῖδ, αἀπανηαθδτη 1 γαύομθ πϑατθ 60- 
ἄθυα αἰβρυίαύιοι 5 Ιοοο ἀϊούδ. 
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, ᾿ 3 . " " , " 
1119 484 λασίας καὶ ἐπὶ τὰς παιδικὰς ἁμαρτίας φέρομεν᾽ ἔχουσι 1 τὉ0 

ιιϑν γάρ τινὰ ὁμοιότητα. πότερον δὲ ἀπὸ ποτέρου καλεῖται, οὐϑὲν 
πρὸς τὰ νῦν διαφέρει, δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ ὕστερον ἀπὸ τοῦ προ- 
τέρου. οὐ κακῶς δ᾽ ἔοικε μετενηνέχϑαι᾽ κεχολάσϑαι γὰρ δεῖ 
τὸ τῶν αἰσχρῶν ὀρεγόμενον καὶ πολλὴν αὔξησιν ἔχον, τοιοῦ- 

ὕ τὸν δὲ μάλιστα ἡ ἐπιϑυμία καὶ ὁ παῖς κατ᾽ ἐπιϑυμίαν γὰρ 

ζῶσι καὶ τὰ παιδία, καὶ μάλιστα ἐν τούτοις ἡ τοῖ ἡδέος 
"» ᾽ Ψ ᾿ 3 ιν. κα ἍΝΛΥ ᾽ ν 
ὕρξξις. εἰ οὖν μὴ ἔσται εὐπειϑὲς καὶ ὑπὸ τὸ ἄρχον, ἐπὶ πολὺ 
ἕξει ἄπληστος γὰρ ἡ τοῦ ἡδέος ὄρεξις καὶ πάντοϑεν τῷ σ᾿ ἢ Ὡ γὰ09 ἢ ἤσεος Οθέξξία μ ἢ Ἵ 

» ᾿’ , 

ἀνοήτῳ, καὶ ἡ τῆς ἐπιϑυμίας ἐνέργεια αὔξει τὸ συγγενές, 

4. τὸ τῶν] ΚΡΜΡ τὸν τῶν. ΚΡ πολλὴν ἕξιν αὔξησιν. 6. παι- 
δέα --- τοῦ ἡδ. ΚΡ παιδία μάλιστα() ἐν τούτοις γὰρ καὶ ἡ τοῦ ἡδ. (ΜΡ 
παιδία. μάλιστα δὲ ἐν τούτοις ἡ τοῦ ἠδ... 8, πάντοϑεν ΚΡ; παντα- 
χόϑεν ΒΕΚΚ. ο. οοἰῦ, 1]. 

ἢ. δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ ὕστερον ἀπὸ τοῦ προτέρου 50. καλεῖται: ᾿πξ6}}1- 
Βομάσιῃ τὸ ὕστερον τῷ χρόνῳ. Οδυβδηι γθγῸ, ΟἿ δα, 510 Θϑηβθηάττη, 
ΠΘ 1 1185 αὐἰάθηλ απδθ. Βθααπηῦμι 818. ΘΧΡΥΘββθ τη ΤΘΡΘυ θη 8. ΑΠΠΟΗ 
1Ἰάθο ἃ αυϊρυβάατη Ῥαθυῖβ δα νἷγοβ Ια ποβοβ νὸχ ἀκόλαστος ἰγδηδίαΐδ, 
6856. ἀϊοθίασ, αὐ ἴῃ ῬαΘυΒ αὐἰάθηη ἡ κόλασις αὰδι ΟΡ δϑὺ Δ οχπηῖθιϑ 
βρθϑοίαδαν, νἱγτ! δαΐθιη βὰδ8 Ἰρβογατη οαρταϊδαῦθβ οοδγοθηΐθθ δῦ αὐδδὶ οἃ- 
βυϊσαηΐθθ οὐ} 185. ΠῸΠ ΟΘΥ̓Πα αν ὃ αὖ οὐΐατη αποα ῬΘΥΡΘΥΆΤη. οπηϊβϑῶ οὐβίϊ- 
βαύίουθ τη8}} βραδύ, ἴῃ 1115 ἴδοι θ ρϑυβριοἰαθασ ἀκολασίαν 6886, ἴῃ 
Ἐ1Β ΤΩΪΏΤΙΒ. 

8. οὐ κακῶς δ᾽ ἔοικε μετενηνέχϑαι: Ἰᾶάθιι οποά ἴδηι διιαϊνἑπητι8 
ἔχουσι γάρ τινα ὁμοιότητα (ἃ 84 5... Νάγῃ οαβυϊσαπηαθτη 6858 αποοπη- 
αὰθ ἃρρθϑύθπαο οὐΐδπι ἐαυρίῶ δι ρ]θοΐαθαν, Ῥυϑθβουθπι 81 ἰάθη (καὶ νβ 4) - 
δια τηϑριτττη που θηΐαμ) πϑύπιχᾷ βαδ ἔογαύασ. 

ὅ. καὶ ὃ παῖς: οὖ ἴπ Ρᾷθτο αὐἱάθηῃ αἰύθγατα (τὸ πολλὴν αὔξησιν 
ἔχειν νβ 4) ἀπρ]ϊοὶ ταοᾶο βρθοϊαθανῦ: αὐστῃ Θηΐτα κατ᾽ ἐπιϑυμίαν νἱναῦ, 
ῬΥΙΠλαγη 1}}1π|8. ᾿πουθιηθη δὶ ΘΧΡΘΥΒ 6888 θααϊῦ, αποα ομπηΐπο τῆς ἐπιϑυ- 
μίας οϑῦ; ἀθῖπαθ γθῦῸ ἀαππὶ 1ρ86 δἀο]οβοδῦ ὕπτη οπηηΐδ ατιᾶθ Βθοῦτη Παθϑῦ. 
ὕπάθ ἀρραγϑὺ πθοθββιίωΐθιη τῆς κολάσεως ἴῃ ῬᾳΘΙΟ οΟρύϊπηθ ῬγΘΠΘΠΩ͂Ι. 
Αὐ βἰρῃιβοαίω ρούϊαβ μᾶθο βαηῦ, αὔδτῃ Θχρ ϊοῖα. 

6. καὶ τὰ παιδία: αὐδταγβ 14 οαρ᾿αϊξαθατα σθπσαβ, οἱ ἱπέθιηρθυϑη- 
65 ᾿ἱπάυϊρσοηῦ, δἃ 605 τιδρπᾶ 6Χχ ρᾶτίθ ρίδπθ ποη αὐὐιηθδί. --- καὶ μάλιστα 
ἐν τούτοις ἡ τοῦ ἡδέος ὄρεξις: πᾶτη τὸ συμφέρον πο ουγδηΐθδ, τῷ 
καλῷ ποπάσπηῃ ἱτηρυί, ἀπατα πουηὺ τὸ ἧδύ᾽ τοῦτο δὲ ἐκ νηπίου συντέ- 
ἅγραπται (ν. 1104 Ὁ 80 5ᾳ.; 110 ἃ 1 56.). Ἷ 

8. ἄπληστος γὰρ.... καὶ πάντοϑεν (δὰ Θπΐμι ΚΡ, γηθ] 18 αἀπδηὴ 
γα]. πανταχόϑεν) τῷ ἀνοήτῳ (οἷον παιδίῳ). [ἄπληστος (οἵ. 1201 Ὁ 8 

᾿ ἄπειρος ἡ τῆς ἐπιϑυμίας φύσις), αὖ ογηπῖα αὐϑη α]οοῦ ροβϑῖῦ τϑοῖρθυθ 
ἴῃ 858; πάντοϑεν, αὖ πὐυπασπδιὴ ἀοϑὶῦ αποᾶ δὐτὶριαῦ. Οθύθγασῃ νἱθ μΘ 
αὐδ8 ἴῃ μῖ5 βθηΐθηξι8 (γ5 8.--- 10) βατηγηδ βαηῦ ἴῃ ππϊνθυύβατη ἰδού ατη, 
Θθησπβ οδαδηΐ. 
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115 κἂν μεγάλαι καὶ σφοδραὶ ὦσι, καὶ τὸν λογισμὸν ἐκκρούουσιν. τι,9»10 
διὸ δεῖ μετρίας εἶναι αὐτὰς καὶ ὀλίγας, καὶ τῷ λόγῳ μη- 

ϑὲν ἐναντιοῦσθαι" τὸ δὲ τοιοῦτον εὐπειϑὲς λέγομεν [καὶ] κεκο- 

λασμένον. ὥσπερ δὲ τὸν παῖδα δεῖ κατὰ τὸ πρόσταγμα 
τοῦ παιδαγωγοῦ ξῆν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιϑυμητικὸν κατὰ τὸν 

΄ ᾿ Ως -» ͵΄ ΠΉΣ ΕΣ κι Σ 
λόγον. διὸ δεῖ τοῦ σώφρονος τὸ ἐπιϑυμητικὸν συμφωνεῖν 1 
τῷ λόγῳ" σκοπὸς γὰρ ἀμφοῖν τὸ καλόν, καὶ ἐπέθυμεῖ ὁ 

σώφρων ὧν δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε οὕτω δὲ τάττει καὶ ὁ 

λόγος. ταῦτ᾽ οὖν ἡμῖν εἰρήσϑω περὶ σωφροσύνης. 
41: λέγωμεν δ᾽ ἑξῆς περὶ ἐλευϑεριότητος. δοκεῖ δ᾽ εἶναι 33 

περὶ χρήματα μεσότης" ἐπαινεῖται γὰρ ὁ ἐλευϑέριος οὐκ ἐν 

12. ΚΡ λέγομεν κεκολασμένον. 18, ὥσπερ δὲ] Βοτίρδβὶ ἱταπιαίαξᾶ, τπξου- 
Ραποίϊομθ ὁ. ΚΡΟΡ, ΒοκΚκ. ὥσπερ γὰρ. 14-- 10. οὕτω -- τῷ λόγῳ] ΚΡ 
οὕτω καὶ τὸ ἐπιϑυμητικὸν συμφωνεῖν λόγῳ. 22. Κνυ δὲ καὶ ἑξῆς. 
22. 28. εἶναι περὶ Βουρϑὶ οὔπῃὰ ΤΡΜΡΟΡ; εἶναι ἡ περὶ ΒΕΚΚ. 

12. τὸ δὲ τοιοῦτον εὐπειϑὲς λέγομεν (ΚΡ οπι. καὶ) κεκολασμένον: 
86. ααἷὰ οαδέϊσαπαο ἐαπύππι οπριαϊδαβ 6θὸ ρογαποῖξαν, αὐ τὰ ρατϑαΐ, 

18--16. Βροίθ ΚΡ νβ 18 ὥσπερ δὲ; απ ραν θυ] ὈΘΠΘ. Τπ ΠΟ ΠΉῸΣ 
ἦδυα ἃ ῬαΘΥΙΒ δια αποὸβ Ῥοὐϊββίτηθιτη ῬυοΥἃ γὙ8 ὅ---18 υϑἔθυθαμίαν δὰ 110]- 
αἴηθ5. ἰπθυιρογδηξίατη ροισὶ. Βϑασδ ἰπ θοάθηῃ ΠἰΌγτο Ὀγθυΐοτα: οὕτω 
καὶ τὸ ἐπιϑυμητικὸν συμφωνεῖν λόγῳ 80. δεῖ (γ5 18 ὥσπερ γὰρ τὸν 
παῖδα δεῖν; ἴπ ααϊθυΐ πο νἱᾶθο αὐἱᾷ ἀραίογούαν. 

10. σκοπὸς γὰρ ἀμφοῖν τὸ καλόν: καὶ τοῦ ἐπιϑυμητικοῦ καὶ τοῦ 
λόγου, Ἰᾷὰ αυοᾶ ν8 16--18 (καὶ ἐπιϑυμεῖ. .. ὁ λόγος) οοτηρτοθαίαν. Νε- 
αὰ8 Θηΐτη πὰπο ἰπ ἀμφοῖν δὰ ραρᾶαροσαχη γ8 14 τϑβριοἰθηάστση. 

105. καὶ ἐπιϑυμεὶ ὁ σώφρων ὧν δεῖ κ. τ. Δ. 1. 6. 111π8 ἡ ἐπιϑυ- 
μία, αὰδ δῸ ἰηἰδίο οαϑυϊσοθομθ Ἔρϑαῦ, Ἰδτὴ 60 ΟὈβθαιὶ γϑαδούδ, ϑϑὺ 
αὖ οὐ ᾿ρβϑῶ ουρίαῦ θῶ ἰαπΐαπι απ ἀθοθηῦ: δοαυαϊθυιῦ θηΐτη ἴῃ ποπθβύαξθ 
ἑδπαυδτη σκοπῷ. Υ. 1102 Ὁ 28 πάντα γὰρ ὁμοφωνεῖ τῷ λόγῳ. 

8) 4 1--8 (1119 Ὁ 29 -- 1122 ἃ 17) περὶ ἐλευϑεριότητος. 

Ἐπαρτηΐα (Γ' 4) οὐ ΜΜ. (4.34. 36) ἄππι μοὺ ἴῃ οὔρὶδζθ πθὸ βϑηὐθῃ β π6Ὸ 
ΠΟΙΗΪΗΌΤΩ ἀϑὰ ἃ ΝΙΘΟΤΗΘΟΙ618 αἸβογορδηῦ, 14 αἀϊγουβαση μαθοηῦ, αποα ἔθτ- 
ἔϊατη ἤσπο ἰπίου υἱγθαϊθβ Ἰοοῦπι ταῖς περὶ ὀργὴν ἕξεσι οοπορββουτιπΐ: 
ααϑδ ΝΊΟ, Ζ, 11 βορύϊντηο ἀθυησατη ἰοὺ βθασπηΐαν, ᾿ἰβροβαιῦ δαΐθιῃ ΑτὐἹ- 
βίοίθ]θβ αἰβραθαξ ομθια ἀθ πᾶο υἱγθαίξθ υἱθίβαπιθ αὐδ 11 ορροβίζω βαπὺ 
τω αὖ (απθτηϑατηοαθτῃ δῖ 80]θιηπ6 δ) ρυῖτιβ αὐδοτωῦ περὶ τί εἶσιν: 

1119 Ὁ 32 -- 1190 ἃ 4: ἀρὶπαᾶθ ΟἸμΏ θα ΟΡΘΙΆΤΩ οοπβαπχεῦ ᾿πγοβεσεαπαο 
πῶς ἔχουσιν; (1120 8 ἡ --1191 8 10 ἡ ἐλευϑεριότης: 1121 ἃ 10 -- Ὁ 12. 
ἡ ἀσωτία; 1121 Ὁ 12 --- 1199 ἃ 16 ἡ ἀνελευϑερία). 

8) 1119 22 --11208 4 περὶ τέ ἡ ἐλευϑεριότης (---Ὁ 27), ἡ ἀνελευ- 
ϑερία (---Ὁ 80), ἡ ἀσωτία (---1190 ἃ 4. Ταᾶπὶ ῥϑιιοῖβ παᾶθὸ απϑοβύϊο 8Ὁ- 
βοϊγιΐατ, αὖ 46 πουηΐητιτη ῬοΟῦ 8 δι οομπϑυιτι αἰχϑυὶβ αὐδπὶ 46 Ἰρβῶ τὸ: 
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αὐϑυϑά τοῖς πολεμικοῖς, οὐδ᾽ ἐν οἷς ἡ σώφρων, οὐδ᾽ αὖ ἐν ταῖς κρί- “ι 
Ὡὅ 

80 
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σεσιν, ἀλλὰ περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν, μᾶλλον δ᾽ 
ἐν τῇ δόσει. χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νο- 
μίσματι μετρεῖται; , ἔστι δὲ καὶ ἡ ἀφοτία καὶ ἡ ἀνελευϑερία. 
περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις" καὶ τὴν μὲν ἀἄνε- 
λευϑερίαν προσάπτομεν ἀεὶ τοῖς μᾶλλον ἢ δεῖ περὶ χρή- 

ματα σπουδάζουσι, τὴν δ᾽ ἀσωτίαν ἐπιφέρομεν ἐνίοτε συμ- 
πλέκοντες" τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς καὶ εἰς ἀκολασίαν δαπανη- 
ροὺς ἀσώτους καλοῦμεν. διὸ καὶ -φαυλότατοι δοκοῦσιν εἶναι" 

πολλὰς γὰρ ἅμα κακίας ἔχουσιν. οὐ δὴ οἰχείως προσαγο- 

21. ΚΡ τυ. χαὶ ἀνελευϑερία. 

ἴπ. αὰῶ' ααδθ ἔογΐθ οχρ Ἰοδύϊοπθ ορθηΐ, νοῦ Πα μᾶλλον δ᾽ ἐν τῇ δόσει 
(Ὁ 2), αἰξουὶ ἀϊβραϊανιομῖβ ραν ῦϊ ρου πηὐτιν (ν. 1120. 8 56α.). ΝΙΠΠ]ο- 
τὴΐπαβ πούαπατιηι ουϊῦ, αὐϑτὰ γαυὶθ ἀθ πᾶ τ Ασϊβύοὐθὶθβ Ἰοαπδῦιι, ρυὶ- 
τηῦτη περὶ χρήματα 6886 ᾿ἰδύατῃ νσυαϊθμι 8.165 (Ὁ 28), ἀθίπᾶθ περὶ χρη- 
μάτων δόσιν καὶ λῆψιν (Ὁ 20), ροβὺ περὶ χρημάτων χρῆσιν (1120 ἃ 4--8); 
πΘαπὰθ6 ᾿πηργοθαἔτστιβ, 51 απΐδ. ἑούδια γϑῖι δα τὸ ὀρθῶς σπουδάζειν περὶ 
χρήματα (1119 Ὁ 239 5.; οὗ, τιμᾶν τὰ χρ. 1120 ἃ 82; Ὁ 16; 1121 ἃ δ) το- 
ἴογαῦ. Οὐδδὶ 11] δὰ νἱδιὴ οὖ τϑύϊομθιι απ, ΟΡ ϊη6 τ88 1ΠΠπϑὑγοίαν, π6- 
ἄστη δα Ἰρ808. Πουηΐ πιὰ πο 85. ΘΟΡ ΠΟΒΟΘΠαΟΒ. Ἰηὐουβιῦ, αὔγτιτη 0 δ ἃη 
80 αἰϊὼ ἀρῆπιξίοπθ τοῦ περὲ τί Ῥγοβοϊβοδπιαν. 

20. χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νομίσματι μετρεῖται 
γ61 ἔουθ χϑούϊιβ πάντα ὅσων χρεία ἐστίν. Νάχα ρϑουμῃία ὁχ Αὐἱβύοἑθ!β 
ἀοούπδ ᾿ἰπᾶθ ᾿ἰβύδιη τηθυ θμαὶ μου] αύθιη δοοθρὶὺ αὐποᾶ ἰπ Ἰοοῦτη τῆς 
χρείας ϑυσοθεβιύ, ἢ κατ᾽ ἀλήϑειαν πάντα μετρεὶ (ν. 1188 ἃ 2ὅ---99). 

28. ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις: αἸΐοτα Θπΐτη ἐν δόσει ὑπερβάλλουσα 
ἐλλείπει ἐν λήψει, αἰΐογα ἐλλείπει ἐν δόσει Θιάοτηαπθ ἐν λήψει ὑπερ- 
βάλλει. 1116. αὐἱὰ Ἰᾶτὰ ἴῃ ἔου ϊα π185 σθπθύθ ογαῦ, τὶ ἱσπανῖῶ ὕστη 
ὑπερβολὴ οδὺ (φόβου), ἔυτα ἔλλειψις (ϑάῤῥους); ν. 1116 Ὁ 8484. Αἰααὶ 
ἴῃ Προναϑαΐο ἰδία ἀϊνουβιναθ ὰῦ ποη ζαϊδαϑὺ δαῦ τπιπῖα8 οασϑαθ παδαγαθ 
ἀθθθυὶ νἱἀθυθέαν, δὶ ρ᾽δουϊββοὺ ἀϊνθυβῶ ἱπάοϊ τη σθποτῶ δ τὸ σπουδάξειν 
περὶ χρήματα (ν5 29. 80) τογοοδῖθ νϑὶ δᾷ μὰ δἰδβούϊομπθμι δηΐτηῖ, ππᾶθ 
1ᾷ παβοῖδαγ: βοϑ]θγαύτππι Π]ᾶτὰ ΠΑ ΘΒ δηπόγθη. ΟἿ αἀπδ8 πιοᾶο ρῥτϑθ- 
ΤῊ ΒΙΠΉΤΙΒ. 

88. οὐ δὴ οἰκείως προσαγορεύονται" βούλεται γὰρ κ. τ. 1. ΕἘδ Θῃΐπη 
ἴθθ ΒΘυΊ ΠΟ ἶἷ8 Παμηδηΐ ἱπσθιήθπτη ἔθεῦ, αὖ βίπρστια, που ΐπδ, δι ΒΙΏΡΌ]ΕΒ ΤῸ 8 
πο 5π1Ὲ} δι Ὀ]ΌΓΟΒ. ῬγΟΡΥΪΘ βῖρηϊβοῦπᾶδβ βρθούθηθ. Οὕδ ἴῃ ΤΘ ᾿ρβδπι 
αὐἰᾶθηι ὐρτιτηθηὐα 6} πο δ 18. ὑαύδμη 6586 ρραιθῦ (θὕθῃΐτ 81 γθοῦθ 
Εὖ αὐ ἄσωτος αϊοαῦαν ααἱ γτορύθι ρϑιάϊξαμη σϑῖὴ [ἈΠ]! ΘΙ Βα γτιβ 6586 
πθααὶῦ, αὐἰᾶπὶ οὐΐδηη 1ᾷὰ ἴπ ΠΟΟ ΠομΊΘη τϑοθρύμμι θθ86 ροββὶῦ αὖ Ἰυχυι 
1116 τῆι ἕδη] θη ρογαδὺϑ); αὖ βδητιτη ῬὨΙ]ΟΒΟΡΪ 7πἀ]οίτιτη ΠΟ ΤΉ] ητιβ 
ἴῃ ἱπᾶαραλαδ ᾿ἰπραδθ 1θρθ τηϊγδ ἴγητν απδτη ἴῃ γοοθ ἄσωτος τϑοῦθ δὰ 
σάος, σῶς, σώξειν τοδδοίᾶ. Μίγυιη βᾶπθ αὐδηΐπτη Ρ]α οὶ ργαθϑὑθῦ, 
αὐδηδοουπαὰθ 4 τὸ οὐγηιοϊορσιοῦ αὐδουϊθαν, 

͵ 
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4 τρεΐονται᾿ βούλεται γὰρ ἄσωτος εἶναι ὃ ἕν τι κακὸν ἔχων; τ119»84 
τὸ φϑείρειν τὴν οὐσίαν᾽ ἄσωτος γὰρ ὁ δι᾿ αὑτὸν ἀπολλύμε- τι30 
νος, δοχεῖ δὲ ἀπώλειά τις αὑτοῦ εἶναι καὶ ἡ τῆς οὐσίας φϑορά, 
ὡς τοῦ ζῆν διὰ τούτων ὄντος. οὕτω δὴ τὴν ἀσωτίαν ἐκδεχό- 

5. μεϑα. ὧν δ᾽ ἐστὶ χρεία. ἔστι τούτοις χρῆσϑα: καὶ εὖ καὶ κα- 
- [ν -" . ἀκ} » ᾿ὕ δ ’ 3: 8. -»" 

κῶς" ὁ πλοῦτος δ᾽ ἐστὶ τῶν χρησίμων" ἑκάστῳ δ᾽ ἄριστα χρῆ- ὅ 

ται ὁ ἔχων τὴν περὶ τοῦτο ἀρετήν" καὶ πλούτῳ δὴ χρήσεται 
ἄριστα ὁ ἔχων τὴν περὶ τὰ χρήματα ἀρετήν. οὗτος δ᾽ ἐστὶν 
Φ ’ - 3 Ἂ ω ΄ ΄ κ 

ὁ ἐλευϑέριος. χρῆσις δ᾽ εἶναι δοκεῖ χρημάτων δαπάνη καὶ 

δόσις ἡ δὲ λῆψις καὶ ἡ φυλακὴ κτῆσις μᾶλλον. διὸ μᾶλ- 
λὸν ἐστι τοῖ ἐλευϑερίου τὸ διδόναι οἷς δεῖ ἢ λαμβάνειν ὅϑεν 10 
δεῖ καὶ μὴ λαμβάνειν ὅϑεν οὐ δεῖ. τῆς γὰρ ἀρετῆς μᾶλλον 

84. ΚΡΟΡ ἕν κακὸν. 

Ἐ) 1120 ἃ 4---1121 ὦ 10. ΤΙ Θγδ ἰδ 5 ᾿Ἰη 0165 δύαπθ γα ῖϊο Θχροηϊθαν, 
Ῥγδϑοθιηϊββ ἀθιποπβύγαύίοπθ (1120 ἃ 4-- 28) οὺἂν ὁ ἐλευϑέριος τπαχίτηθ ἴῃ 
Ἰαυρίθηδο οὖ θχρθῃηᾶθπαο βρθούδυϊ ἀϊοθπάτιβ 510. 

4, ὧν δ᾽ ἐστὶ χρεία, ἔστι τούτοις χρῆσϑαι κι τ.1. ὙΙά65 γὶπι Βυ 75 
αὐσυτηθηξα ϊοηΐβ (γ5 6; γ8 8) ἴῃ ποίϊομπθ τοῦ χρῆσϑαι β56ιι τῆς χρήσεως 
Ῥοβιξατη 6886, Ῥθυυθη! δαΐθιη δα 1Π|ᾶῖὰὴ ποίϊομθηη Ῥ6Ὶ πούϊομθιῃ τῆς 
χρείας. ΔΑἰαὺϊ οοπδέδῦ πὸὰ ἐδπίαιη τῶν χρημάτων χρείαν 6586 (γ. δὰ 
1119 Ὁ 96: τὸ ξῆν διὰ τούτων 1120 8. 8), 56α οὐΐδιπι πϑοθββαυῖαμι ἀραᾶ 
ΟΙΏΠΘΒ ΘΑΥΠῚ ΤΟΥΤῚ ἸΒΊΤΩ 5611 ὈΟΠΤΙΠῚ 5611 τηϑ]τιπὶ 6586 ὧν χρεία ἐστίν. 
ϑῖη τϑρυύθιηνίβ 14 πῦπο ἃρὶ αὖ ᾿πέρν δόοιν οὺ λῆψιν (ἃ 8. 9) ἀϊδοθρύθξἝυγ, 
οὐἱῦ αὐοα ᾿λϊπτι8 Ρἰδοθαί. ΑἸποι αὐδηᾶο (6 τοραβ, αὐϊθὰβ ΟΕΥΘΥΘ ΠΟΙ. 
Ῥοββιπηὰβ (ὧν χρεία ἐστί), αὐϑουϊθαν, ποῖ Τηϊπὰβ ἴτηο αὐδδὶ ὈΥΪτη0 Ἰ000 
1ᾷ βρϑοίαπάσσῃ οὐῦ αὐ Βαασα 1185 δῦ ἀπᾶθ οοτηραγδπᾶδθ δἰ Νθο 
ξαριββοαῦ πᾶ ργοΐθοίο Αὐιβέοίββ δοῦτηθη, 51 ΠῸῚ Ρδαϊο ΔἸ ἸὕοΥ 511 ἴ056 
τοι Ῥτοροβιιϊββοῦ. Εἰὐθηῖτι ἀππτῃ 8118. ἴῃ πρΙ Βμα ἔπτη ἴῃ μΒοο 1ὐδ 5ιδηη 
46 τιουρθὰβ ἀοοίγϊπδτη ᾿ηβεϊδαϊθ, απ18}18 τηδχίῖτηθ δϑυΐϊ ρορυ απθ δαὶ μο-᾿ 
ταϊηῖθαβ οχορύαϊο. 6886 ἀθοθραῦ. Τίδατπθ φῥγοροβιύα απϑθβύϊομθ αὐ, τὸ- 
ἀϊομθ Ὑἱῦ Ῥγοῦυβ θῷ ααδ8θ γϑπθαμῃῦ ΟἸΠΠΘΙΊατΙΘ ΤῸ 1 ζατα Π]ΙαγΘτι ὑγϑοίθῦ, 
ΤΘΒΡΟΠΒΌΤΙΒ 1ΠΠ᾿ᾶ τὰ τουτὶ ΘΟ ΠΟ θη ἃπξθ οοα]οβ μαθθῦ, αὐαᾶ ὕππμο ἴπ: ἢ 
οἰνι να ϊθυ8 ατδθοῖδθ Ἰα ϊββίπηθ ραίθραῦ: βο]οθῦ αὖ ῬΙΘυίασθ ἴδε πποαϊοῖβ ̓  τ - Ὁ 
ΟΡΙθα5 ἴεξιπι ᾿πβδύγτιοι! νἱούῆβ απδουθπαϊ οαγὰ ναοαγθηῦ δίααθ δ] πδη- 
ἔστη Παθογθηῦ αὐοᾶᾷ δᾷ 1ἸΘΥΔ] οσθτλ πἀϑατι (εἰς δαπάνην καὶ δόσιν οἵ. 
ὃ 8) Βαρόγοββοῦ. Ἐδτὰ ἰρίξαν περὸ χρήματα ἀρετὴν ἀθρίηριῦ ααδθ Βο-᾿ 
ΤΪΠ68 ῬᾶΘπΘ αἰνιοθ (γἱ46 τὸν πλοῦτον ἃ ὅ οὐ 6) ἀδοθοϊύ. ΟΥ̓ αὐδ0 δᾶ 
1190 Ὁ 11---14 οὈβουνδθαμίαν. 

11, τῆς γὰρ ἀρετῆς μᾶλλον (.... αἰσχροπραγεῖν ἃ 16). Θαοα δάμιο! 
((πᾶ8 ἃ γ8 4) ῬῈῚ πούϊοπθῃι τῆς χρήσεως ἀδπποπβύγαθαση δῦ, ὈΥΙτηδΒ᾽ 
Ραιίθβ τῇ δόσει ἀδηᾶδβ θ886, Ἰάθτῃ ὅδτα, 1ὔθυτιτη. ΡΘ᾿ Ἰρϑῖτιβ νἱγυα 8 πούϊο-᾿ 

: πϑιη οεὐθπα! Ή-. Φαοάβὶ ἡ λῆψις (αἱ ἡ φυλακὴ ἃ 9) δᾶ ἰδῶ ἄπο ἐᾷπ- 
: ὄππα τϑίθεθαν, τὸ εὖ πάσχειν δἴαυθ τὸ μὴ αἰσχροπραγεῖν γ8 12. 18 οὐ 1ὅ, 

ΣΤΟΝ ϑββθηξίθιηῦν. Θασπι Θηΐτ γἱγῦαβ ομηηΐβ 8ὺ περὶ πάϑη καὶ πρά- 
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τϑοαιϑτὸ εὖ ποιεῖν ἢ τὸ εὖ πάσχειν, καὶ τὰ καλὰ πράττειν μᾶλ- “ι 
λον ἢ τὰ αἰσχρὰ μὴ πράττειν. οὐκ ἄδηλον δ᾽ ὅτι τῇ μὲν 
δόσει ἕπεται τὸ εὖ ποιεῖν καὶ τὸ καλὰ πράττειν, τῇ δὲ λή- 

16 ψει τὸ εὖ πάσχειν ἢ μὴ αἰσχροπραγεῖν. καὶ ἡ χάρις τῷ 
διδόντι, οὐ τῷ μὴ λαμβάνοντι, καὶ ὁ ἔπαινος δὲ μᾶλλον. 

καὶ ῥᾷον δὲ τὸ μὴ λαβεῖν τοῦ δοῦναι" τὸ γὰρ οἰκεῖον ἧττον 

προΐενται μᾶλλον ἢ οὐ λαμβάνουσι τὸ ἀλλότριον. καὶ ἐλευ- “᾿ 

ϑέριοι δὲ λέγονται οἱ διδόντες" οἵ δὲ μὴ λαμβάνοντες οὐκ 
90 εἰς ἐλευϑεριότητα ἐπαινοῦνται. ἀλλ᾽ οὐχ ἧττον εἰς δικαιοσύνην" 

οἱ δὲ λαμβάνοντες οὐδ᾽ ἐπαινοῦνται πάνυ. φιλοῦνται δὲ σχε- 
δὸν μάλιστα οἱ ἐλευϑέριοι τῶν ἀπ᾽ ἀρετῆς" ὠφέλιμοι γάρ.. 

τοῦτο δ᾽ ἐν τῇ δύσει. αἵ δὲ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις καλαὶ καὶ 2 
τοῦ καλοῦ ἕνεκα. καὶ ὁ ἐλευϑέριος οὖν δώσει τοῦ καλοῦ ἕνεκα 

5 χαὶ ὀρϑῶς᾽ οἷς γὰρ δεῖ καὶ ὅσα καὶ ὅτε, καὶ τάλλα ὅσα 
, 

10. τῷ μὴ] ΚΡ ὑγ. οὐ Ν᾽ τῷ. 

ἕξεις, 1Ππᾷ αὐἰάθμι (τὸ εὖ πάσχειν, αὐποᾶ δᾷ δοοϊρίοπᾶαβ Ἰαυρὶ 0 π05 βρο- 
οἰαθ) πθὸ πάϑος οϑὺ πθὸ ἴοσθ πρᾶξις; Ποὺ νϑυο (τὸ μὴ αἰσχροπραγεῖν, 
αὖ ἈΒΡΘΙΠΘΙΔῸΣ ἔσγρθπι αὐϑοβῦμ) ῬΘΙ 856. ἴθ ΟΙΠἸὰ8. 886. νἹἀθὈϊθυν ἀτπι- 
τηοᾶο πρϑοθβδιαβ οὖ ἱπορίῷ διβιηῦ: ν. δα ἃ 4. 

10 ---18., Αἀάδαπύαν ὑτϊ8, ὁ ἔπαινος γβ8 10, ἡ χάρις αὐδ8 5: 1] 6 τὴ 
ἸδαἹ παύπγατη μα θοῦ υβ 1, τὸ χαλεπόν (γ. ῥᾷον νβ8 117). Οπογθμι ργΥ]- 
τὰμι οὗ υἰθίσηστη ἀπᾶμσγη βοϊπηιιβ οὐτῃ νσύαῦθ ατοίθ οομ]υμοίω 6586: αὖ 
πδιοαπαπο βαηῦ ροὐϊββίτηθσα 118, 1Ὁ1 υἰγύαβ αἀθοαὰθ ρῬοὐϊββίτητιπι 5810, 

11. τὸ γὰρ οἰκεῖον. ἧττον προΐενται μᾶλλον ἢ κ. τ. 1. Νἧὧ ᾿ηρε- 
αἰανῖβ ἀυρ] οἱ οοτιραγαῦγο: ,. ἔΔ 01] 1π5 δύ (μᾶλλον) αὖ Ῥᾶγαμι 568 ταΐητι8 
αὔδπι ἀθοθὺ (ἧττον) Ἰαυσιαπξαν 46. 810 απδπι τὖ 88 ποῃ οοΟηἐθαπὺ ὃ ΤῸ 
αἰϊοπδ." ΄ 

18---21. καὶ ἐλευϑέριοι δὲ λέγονται... : οὐδ᾽ ἐπαινοῦνται πάνυ: 
αὐσυατηθηδαμι 8δ.Ὁ ἀϑτι ποιαϊπθμι ΡΘὑϊατη. 

92. τῶν ἀπ᾽ ἀρετῆς 1. 8. οχηπίτπη αὐ ἃ νἱχύαῦθθ ομμμΐηο γοοϑηὔαι 
Ἰασἀαπύσταθο; παπᾶ ΟὈΒΟυΤΟ 864 τηϊηπ8 τιϑιζαθο Ῥυθθροβι ϊοηΐβ ἀπὸ τι. 
-- Αᾷ πβοιῃξοηίϊδτη Ηἷ8 γϑυ8 (8 31 --- 28) πο ἴΐω τηυϊύπμι ργοβοῖψαν: 
Ἰαυᾶθβα ϑηΐπι 1186 τιῆάθ σταύίϊα οοτηραγεῦαν (ν. δὰ γβ 1 86.) ΥἹΧ 51η0 
ἉΠαῸΟ 8ΙΠΟΥΘ 6886 ροβϑιιηῦ. Οδύθγειιη τὸ ὠφέλιμον γ8 22 οἐϊδιη τοῦ 
ἀσώτου νἱαθῦαν 6558 (πολλοὺς ὠφελεὶ 1121 ἃ 329). 

Οδρ. 3ῶ. Ῥοβίαυδπι οοπεϊπυδ ἀὐρτιπαθηθαθίομθ ϑυϊούαπι θβῦ, τοῦθ ἃ 
ἰπἰδῖο Τηρογα ἐαΐθι ἀϊούαταη 6586 γϑυβαυὶ περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν, 
μᾶλλον δ᾽ ἐν τῇ δόσει (1119 Ὁ 26): Ἰᾶτι ρϑὺ ὑούπτῃ ὀρ. 2 (απο γϑούϊαβ 
1191 ἃ 10 ὑογταϊπαίτν ααϑιὰ Ὁ. ᾧ 7) τϑασθα αὐ Βα]ὰ8 γἱγυα 8 ῬγΌρτῖα 
βαηῦ, Βαπᾷ ἱποοπαϊνῶ αὐἱάθιηι, 504 ΠἸουΐοσθ αἰβραύαθοημθ πθαὰθ ἴπ οουΐαβ 
Ῥαγίθϑ αἰνιβᾷ ρυοροπαηΐζῃγ. - 

938-81. Τῶι γα, ααδ ΟΠ Πΐη0 ὃ Π]]ἃ νἱγϑα δ ορουῶ ΔΌΘΕΒΘ. ῬΟΒ88 
Βοίηιβ, τῇ δόσει 1] θοΥα Πα ϊβ υἱπαϊοθηθαν: ἀϊνθυβῶ 111 Ἰηῦθυ 886. οὖ ἰδῶ 
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4 «ἕπεται τῇ ὀρϑῇ δόσει. καὶ ταῦτα ἡδέως ἢ ἀλύπως" τὸ γὰρ τ1320 «50. 6 
κατ᾿ ἀρετὴν ἡδὺ ἢ ἄλυπον, ἥκιστα δὲ λυπηρόν. ὁ δὲ διδοὺς ΩΣ 
οἷς μὴ δεῖ. ἢ μὴ τοῦ καλοῦ ἕνεκα ἀλλὰ διά τιν᾽ ἄλλην : ὙκρΝ , 
αἰτίαν. οὐκ ἐλευϑέριος, ἀλλ᾽ ἄλλος τις δηϑήσεται. οὐδ᾽ ὧ λυ- 
πηρῶς" μᾶλλον γὰρ ἕλοιτ ἂν τὰ χρήματα τῆς καλῆς 30 7. “5 

πράξεως" τοῦτο δ᾽ οὐκ ἐλευϑερίου. οὐδὲ λήψεται δὲ ὅϑεν μὴ 
δεῖ οὐδὲ γάρ ἐστι τοῦ μὲ τιμῶντος τὰ χρήματα ἡ τοιαύτη 
λῆψις. οὐκ ἂν εἴη δὲ οὐδ᾽ αἰτητικός" οὐ γάρ ἐστι τοῦ εὖ ποιοῦν- { ,.. » 
τος εὐχερῶς εὐεργετεῖσϑαι. ὅϑεν δὲ δεῖ, λήψεται" οἷον ἀπὸ 

τῶν ἰδίων κτημάτων, οὐχ ὡς καλὸν ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαῖον, τ120ν 

ὅπως ἔχῃ διδόναι. οὐδ᾽ ἀμελήσει τῶν ἰδίων, βουλόμενός γὲ 
δια τούτων τισὶν ἐπαρκεῖν. οὐδὲ τοῖς τυχοῦσι δώσει. ἵνα ἔχῃ 

ὃ διδόναι οἷς δεῖ καὶ ὅτε καὶ οὗ καλόν. ἐλευϑερίου δ᾽ ἐστὶ 

-: 

82. ΚΡ οὐ γάρ ἐστι τοῦ τιμῶντος ἡ τοιαύτη. 
2. ἔχῃ] ΚΡ ἔχει. 4. ὅτε καὶ οὗ] ΚΡΟΡ ὅπου. 

ῬΥΪΠΟΙΡΑΠ1α, αὖ Ὡ1] δἰ ἴῃ πδο βοϊθηςἃ ρσγᾶγθ 86 σϑύαση αἰ ᾿π4θ οὗ ροββὶὺ 
οὐ ἀουοαὺῦ ρύσῃ νἱάθυὶ. ϑοη]]οθῦ αὖ βιηῦ αὐδϑοῦσπααθ πππὺ ᾿ρ8ὰ ἀδοοτῶ 
(καλά 56θὰ ὀρϑῶς γν8 28. 20), ἀρίπαᾶθ τπῦ ἢπὶβ τι 1ἰβάθιη ργοροβίίιιβ βι0 Ὁ 
Βοποβίαβ (τοῦ καλοῦ ἕνεκα ν8 24 Ὁ15 οὐ 28; οὗ δᾶ 1116 Ὁ 12), ἀθηΐατιθ 
αὖ ἃ Ἰαδοπύϊθυβ δαπὺ (ἡδέως ἢ ἀλύπως νβ8 36 5. οὐ 29; οὗ, δα 1117 ἃ 88). 
Θυδ6 ρΡοβία δ) γ8 38 ---21 ροβύαϊ αὐ Βιιηῦ, ἀΘ πο 6 08 τζω γορϑῦπηζαν γ8 21---81 
(δι οἷς μὴ δεῖ γβ 38 οογίατα αὐϑηάδϑιι γαῤίοπθιη τοῦ μὴ ὀρϑς γΡτο- 
ῬΟμΙΌ), αὖ νἱἰνγξαέθτη Πυ]]ᾶτη 6856 οβίθπαδίαυ, 81 πὸῃ οτηπία δαβιπῦ. [π΄ 
αὰ ἀδβουϊρέϊουιθ νἱᾶθ ἀπϑτὴ ποι ἀοβίἀθυθέαν τηρθαϊοογι ῥα 8 πούϊο (απᾶθ 
αὐα8ὶ ΠΟΠΟΥΒ οδιβα Ὁ 2317 86. ὑβηᾶθμι σΟτητηθιη γι), 

29. ἄλλος τις δηϑήσεται: 50. τὶ ἀ]ἴοπα ἱπέοταπέυῦ ἄσωτος ρο  πβίταππι. 
Ηΐο οηΐ δὲ πὰποὸ οὗ Ὁ 34. 35 οὐ 1121 αὶ 8--9 δἀνοοαΐαγ, Βαυᾷ Ρθὺ 
ἱποοπβίδηξίδηη 56 αὖ οοπέγδυϊδ, οομέγασ!β Π]πβύσγθηξαγ. 

81--Ὁ 8. Ῥοβὺ τὴν δόσιν Ὀτγονυϊζου οὖ ρϑιϊο πορ]σοηξίαβ δὰ τὴν 
λῆψιν τορι οἰ αυ, ἀποπίδτηῃ 516. 80 ἸΠοθνα δα 8 8886 πθαυϊ. Θυᾷ ἴῃ τὸ 
Ῥυΐηο ὈΪ5 (γ8 81 οὐδὲ λήψεται οὖ νβ8 88 οὐκ ἂν εἴη δὲ οὐδ αἰτητικός) 
Ῥτοοαὶ 6886 Τα θϑύαν αὐοᾷ 1Π|1|ΌΘγ]6 510: υἱδίπηο Ἰοοοὸ (Ὁ 2 οὐδ᾽ ἀμελήσει 
τῶν ἰδίων) 5ἰρσνϊβοαῦαν, αὐ ταὐϊοηθ τοῖο ΘοΙρδυθηθαῦ ἀὰ86 δα υϑιηι 
οὐ δᾶ Ἰαγριθοπθιη βαρρθύαμπί. παρᾶ γϑῖο τηθαϊυτη οδὺ (ἃ 84 ὅϑεν δὲ 
δεὶ λήψεται, οἷον ἀπὸ τῶν ἰδίων κτημάτων) ποτηΐπο ἐαπύαπι οἦ5 λήψεως 
ΒΙΤΩΙ16 οϑὺ, 4 απ ἱπᾶθ ἃ 1119 Ὁ 28 αρίδαν, ορροβιίαθ τῇ δόσει; ἀθιηϊ- 
ἴα Θπῖμη ἰδῶ Ὁ]ΠΙα σα ἃ. τ την, ἀββαγαἰέτι ἢ11] πθὸ οοτηραγδῦαγ. 

8. οὐδὲ τοῖς τυχοῦσι δώσει: ποὺ αὐἰάθηι 7ατηήδτα βαξϊβ οοπβίαδ: ἃ 2ὅ 
οἷς γὰρ δεῖ οϑὐ. 56. δώσει; Ἰξοταξαν ἀθξοπι, αἀπῦτῃ ἰάθτα θὐϊαπιὶ οοταρα- 
ἐδπϊ, πθ ἀββοϊαῦ τθ8, απἱ οὐκ ἀμελεῖ τῶν ἰδίων βουλόμενός γε ἐπαρ- 

᾿ κεῖν (Ὁ 2. 8), Ῥτορυίστη 510. ἴπτηοὺ π 1ἃ απἰάθιη δβοπατη αποα Θϑᾶθῃι 
: βϑηὐθηία, ὑθυίϊατη “Ὁ 230 86. ργοροηίξζαῦ; πῶηὶ ταγβαβ 1Π16Ὸ ἴπ Ῥϑι]ο Π]ᾶ πὴ 
2 Ῥαγύθυῃ βρϑοίαῦ. 
Ἐ 4. Ηϊπο δι πϑαὰὸ δα 1191 ἃ 10 ἴδθυβ ὑπὸ ἔθπουα 56 οἰαπαϊῦ απδ81 
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τον σφόδρα καὶ τὸ ὑπερβάλλειν ἐν τῇ δόσει, ὥστε καταλείπειν 4 2 
ἑαυτῷ ἐλάττω" τὸ γὰρ μὴ ἐπιβλέπειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐλευϑε- 
ρίου. κατὰ τὴν οὐσίαν δ᾽ ἡ ἐλευϑεριότης λέγεται" οὐ γὰρ ἐν τῷ 
πλήϑει τῶν διδομένων τὸ ἐλευϑέριον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ τοῦ διδόντος 
ἕξει, αὕτη δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωσιν. οὐθὲν δὴ κωλύει 

10 ἐλευϑεριώτερον εἶναι τὸν τὰ ἐλάττω διδόντα, ἐὰν ἀπὸ ἐλατ- 
τόνων διδῷ. ἐλευϑεριώτεροι δὲ εἶναι δοκοῦσιν οἵ μὴ κτησά- 

μενοι ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν οὐσίαν' ἄπειροί τε γὰρ τῆς 
ἐνδείας, καὶ πάντες ἀγαπῶσι μᾶλλον τὰ αὑτῶν ἔργα, 

δ. ΚΡ ΜΡ καταλιπεῖν. 

οταὔϊο, αὖ ῬΆΘΩΘ 5ϊηρτι} 8 αὐ θαβαθ βθηὐθηθ 5 πον Δ] αἱ εἰοναύαν, 
πἀπᾶθ δαῦ 1π40165 οὖ πδύινα ΥἱγἹ ΠΌΘΓΆ]185, ἁαῦ ἀρΘΠΑΙ ταῦῖο ἴῃ αὐ βο]θαῦ 
ὙΘΥΒΑΙΊ, δαὺ τυ ΟΟΠαϊ ΐο αὐδ ᾿δὑϊι8β υἱυύα 8 δἷῦ νϑὶαὺ Ῥγορτίδ, 
ΘΟΡΟΒΟΙ Ῥοβεῖῦ. Να θῃηΐῃὶ ΟΡ πουῖβ, οὈβύαστθ νϑῦθα ἱπίοσροβιίω 1190 
Ὁ 231--81 (τῆς ἐλευϑεριότητος δὴ μεσότητος οὔσης ... καὶ λήψεται δ᾽ 
ὅϑεν δεῖ καὶ ὅσα δεῖ), αποχηΐπθιβ οομ δ παι8 6886. τϑ] 18. ΒΘΙΤΩΟ 66η- 
βθδῦαγ: Πϑγὴ Θ8ΠΔ Θ5886 Ῥ]Θηδῖη ἀΘἤμ Ομ θιη νἱγϑαὐβ, δα αἀπδπι οἐἤοὶθη- 
ἄδιη δῷ ααδθ δηὐθοθαδηῦ βρϑούανθυϊηῦ, αὖ τ] 1116 ρῬοβίΐω βἰῦ, 101 π6068- 
5870 βηΐϊθ αὐἰᾶάδηα αἰδραύα ομβ ἀϊοθηαπβ δ δᾶθθβθ. Ουοᾶ ἃ νουϊθαῦθ 
τη] ξατη ἃ θτγαῦ: πθασθ Θηΐμη ΟΥ̓ ηἷπ0 Ασϊβϑίοθ 1Πὼ ἀἸβροποηδγατη 
βϑη θη ίδιατα ταῦϊο ἰδῶ ΞΟ] ἶβ οϑῦ, πθαὰθ ποθ σγαϊὺ ραγύίουϊα δὴ 
Ὁ (ἃ. τ.) 

ὕ.. τὸ ὑπερβάλλειν ἐν τῇ δόσει: αὐοᾶ π6 ῬΘΙγΘΥΒ6 ἴῃ τηϑίθμπι ρδυῦθμὶ 
Ἰιἐθ!Πραύαν, τοραύθδπάσμη δῦ πο παϊπὰϑ ὙΘΙΌΙΏ 6886 ὅτε ἐλεύϑεριός 

᾿ ἔστιν ὁ κατὰ τὴν οὐσίαν δαπανῶν ... ὃ δ᾽ ὑπερβάλλων ἄσωτος 
(Ὁ 28 5... Θυϊᾶ νογὸ ἀϊοθηὺ 1Πώὼ σϑυῦω Ὁ ὅ, πῖοὸχ Δρρδυθιῦ Ὁ 14---20: 
απ Θηΐτη 1θὶ αἰδραξαηίαν, 51 ΤΌ πὶ βρθοῦθβ, διούϊαβ οατη βθηὐθηὐ ἃ Ὑ85 
Ὁ 4--Τ οοπ͵αποῖδ, βαπῦ, αὐδῖη αὐ Ὁ 7--14 ᾿ηουροπαηΐαγ. [Ὁ] γϑῸ 
Ὁ 14 ρυϑοιηϊθιθαν πλουτεῖν δ᾽ οὐ ῥάδιον τὸν ἐλευϑέριον: απο αὐύτῃ 
ΡΙθυσπααθ τπδχίτηθ ρἸδοθαῦ Βοιαϊπῖραβ, αἰταΐα υὙἱάθ ϊο, ἡ τοῦ ἐλευ- 
ϑερίου δόσις, αὐαἱρρῷ ααῷ Ορτσι ἱπογθηηθηΐο Βαταϑη αν. 

9. αὕτη (.. 6. ἡ ἕξις γ61] αὐδ 1πᾶ6 παϑοῖϊνασ προαίρεσις) δὲ κατὰ 
τὴν οὐσίαν δίδωσιν: τιθοθβθαυο Θηΐτη 18 ααἱ ἀοπδῦ 6 δι τ τῃθδαν 
αὐϊᾷ πιδριαχσα αὐἱᾶ οχίριιαμι δύ. ὕπάθ βϑαυϊναν (οὐϑὲν δὴ κωλύει), 
ἢΘΥΪ ῬΟΒ86. αὖ ΟἸΩΠΪατη τηδχίτηθ 1 ΘΥΘ] θη ἀθὈθατητβ ΘΠ ΘΘΠΒΘΥΘ 
τηϊηϊτηδ Ἰαγριῦτβ ἔπουϊῦ, αὖ "υνἱάπδηι 1Π]|ᾶτὰ ἴῃ Θυδηρ6 110. 

11--14, ΑἸτύου απ αὐδουῦαν, ααἰ8 δῦ ἐλευϑεριώτερος, αὐιδτη γ8 9 8.; 
ΒΟ Ποῦ Θ0ὺ βθηβὰ τπὖ ᾿πύου αϊνθιβὰβ Υϑυππὶ ΘΟΠΙ ΠΙΟΠμ65. ααϊ 8 ΒΟΠΙΪΠΘΒ 
αὐπηῦαν οἰτουτηβριοἱοῦα αὐδθηδγη τηδχίτηθ τη ουθὰ5 ν γθ Εἰ γα Ρυ8. ἴὰ- 
ψοδηῦ. Ουδ ἴῃ τ οὈὐβουνπάτιῃ (νυ. μἃ ἃ 4), δὰ θᾶἂβ ὑδηὐατηυηοᾶο 60π- 
αἸδίομθΒ τϑερὶοὶ αὐαδ ἃ οἵη] δρδβύαϊα τϑπιούίαθ βαῃῦ. 

18. καὶ πάντες ἀγαπῶσι μᾶλλον: ἰηΐγαούδ, οοπδύγαποίίζοπθ (πταύαϊο 
ΘΗ" 51 Ὀ]Θοῦ0) πο τηθιη σάτα δἀαϊύαν: αποᾶ Θηΐτη ᾿ποποθύατῃ ογαῦ γ8 12 
ἄπειροί τε γὰρ οοπϊπυδπάθπι ογαὺ καὶ ἧττον ἀγαπῶσι τὰ αὑτῶν ἢ οἵ 
κτησάμενοι, ὥσπερ οἵ γονεῖς τὰ τέκνα καὶ οἵ ποιηταὶ τὰ ἔργα.“ -- 
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1. ὥσπερ οἱ γονεῖς καὶ οἱ ποιηταί. πλουτεῖν δ᾽ οὐ ῥδάδιον τὸν τιϑον1 
ἐλευϑέριον, μήτε ληπτικὸν ὄντα μήτε φυλαχτικόν, προετικὸν 1τῦ 
δὲ καὶ μὴ τιμῶντα δι’ αὑτὰ τὰ χρήματα ἀλλ᾽ ἕνεκα τῆς 
δόσεως. διὸ καὶ ἐγκαλεῖται τῇ τύχῃ ὅτι οἵ μάλιστα ἄξιοι 

ὄντες ἥκιστα πλουτοῦσιν. συμβαίνει δ᾽ οὐκ ἀλύγως τοῦτο᾽ οὐ γὰρ 
οἷόν τε χρήματ᾽ ἔχειν μὴ ἐπιμελούμενον ὅπως ἔχῃ, ὥσπερ 
οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οὐ μὴν δώσει γε οἷς οὐ δεῖ οὐδ᾽ ὅτε μὴ 50 
δεῖ, οὐδ᾽ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα᾽ οὐ γὰρ ἂν ἔτι πράττοι κατὰ 
τὴν ἐλευϑεριότητα, καὶ εἰς ταῦτα ἀναλώσας οὐκ ἂν ἔχοι εἰς 
τι ποτὰ Ρ . Χ ᾽ ἌΣ ς 
ἃ δεῖ ἀναλίσκειν. ὥσπερ γὰρ εἴρηται, ἐλευϑέριός ἐστιν ὁ 

᾿, Ἁ ᾽ ᾽, -" Α τι ἄς ε ᾽ ς , 

κατὰ τὴν οὐσίαν δαπανῶν καὶ εἰς ἃ δεῖ" ὁ ὃ ὑπερβάλλων 

ἄσωτος. διὸ τοὺς τυράννους οὐ λέγομεν ἀσώτους" τὸ γὰρ πλῆ- 2 
- , 3 ζν ΦῸΥ 53 » ΄ " » 

ὃος τῆς κτήσεως οὐ δοκεῖ ῥάδιον εἶναι ταῖς δόσεσι καὶ ταῖς 
’ [ ὥν ΄ » ’ 

δαπάναις ὑπερβάλλειν. τῆς ἐλευϑεριότητος δὴ μεσότητος 

οὔσης περὶ χρημάτων δόσιν καὶ λῆψιν, ᾧ ἐλευϑέριος καὶ 

δώσει καὶ δαπανήσει εἰς ἃ δεῖ καὶ ὅσα δεῖ, ὁμοίως ἐν μι- 

ὧὡσ 

19. ΚΡ ἐπιμελώμενον. "5 20. οὐδ᾽ ὅτε] ΚΡ οὔϑ᾽ ὅτε. 29. ὅσα δεῖ] 
ΚΡ ὅσα. ' 

Βϑηἐθπξΐατη Ῥγοΐθοϊο γϑυββίτηατη οὖ ἀρ Αὐϊβύο θι θη βϑθρῖτ8 (γο]αῦ ἴῃ 
Νίο. 1167 Ὁ 84 5αᾳ. εὐ 1168 ἃ 21 56.) οὖ δρπᾶ 8]1058 νϑ]αῦ Ρ]δίοπθιῃ 
(Ββρ. ρ. 380 οὴ υϑὶ οἐΐατα Ῥοϊυθίαπι (1, 498, ὅ ἀρ. ΒΘΚΚ.) ᾿πυθῃῖθβ. 

14 (--20). πλουτεῖν δ᾽ οὐ ῥάδιον. Οὐπηη ταοᾶο γβ 11 8α. δυάῖνουι- 
τῆῦβ, τηᾶχίτηθ ΠΡΘΥΆ]65. 6586 αὐἱθυβ νέα δἰ οὐσία, 6χ δἀνθγβᾶ ρᾶγίθ 
ἀρ ϊββιτηθ Βᾶθ60 δια] ΠΠΡῚ ἀρρδτοθῦ; αὐδτηατᾶτη γϑτὰ διιηῦ αὐδ8 46 Ἰρβᾶ τθ 
δ γβ ὅ δαἀποίανιπιβ. --- ΘΙ ΠΗ1Π1 τηοᾶο γϑ 15 απ86 γ8 230 --9ὅ βδαπαηθῦ 
(οὐ μὴν δώσει. γε... ἄσωτος) τυγδιιβ οαγθίθῦ μ6 δῷ απ88 γ8 14 5α. ἀ]06- 
Ῥαπέατ (τὸν ἐλευϑέριον μήτε ληπτικὸν εἶναι μήτε φυλακτικόν, προετικὸν 
δὲ κ. τ. 1.) πιᾶ]6 ἱπέθ Πσαηίτιν. 

21. τῆς ἐλευϑεριότητος δὴ μεσότητος οὔσης. ΝῚ ἴπ πδο ἀαἤμιθ]οὴ6 
πθ6 ἷπ οἃ αὐ88 δϑάϊξαν ἀοβοτίρυϊοπα (---Ὁ 81 χαὶ ὅσα δεῖ), απἰπ δὰ 
1120 ἃ 24---858. πη ἀϊοατη 80 ἰηϊδίο 1119 Ὁ 22--2ῶ0 5βΒαύϊβ ἔαθυτῦ ΘΧρ]!- 

 οἴἴππη. Νρατιθ οτῃπῖημο δῷ απᾶθ Ῥτοχίσηθ (ἰπθ ἃ γ58 4) δηὐθοθάππὺ [87 
οοιηραταῖα βαπῦ, αὐ ᾿π46 δὰ μαθὸ ἀβθῆηϊο δαὺ ἴῃ 1Πἃ ταραϊοουας 5 
ποίϊο (γ. δᾶ 1120 ἃ 28--351 οχίν.) ροββιῦ οἷῆοι. Νὰ τυυ]ία; ραυύσυϊα. 
δὴ Ὁ 21 ἴοπ οβὲ δἷὰβ απἱ ἴῃ ἥπθ δὰ απδθ πιοᾶο ἀϊοία βαπῦ ἴῃ ἀπαπι 
ΟΟΠΠρτί, βοα ο͵ὰβ ααἰ δα ποΐαμη δαποῦ αποᾶ οοηδίαῦ τϑουστῖῦ αὖ ᾿πᾶ6 
δα τϑασδ ροτραῦ. Θαῦπι οηΐτη δα ἱτηαρίποιη {Πᾶπ αὰᾶ8 πος οδρῖδθ 
ἀθριηρτῦαν άπ ποπππ]18, δα ἀθηᾶα, Θ5886 υἱἀθυθηῦασ, αὐ δα ῥυποῖρα!] 6 πὶ 
γϑτη βρθοΐαγθηῦ (ἔὰτα δα ταθοπθιι ἱπίον δόσιν καὶ λῆψιν, ἴῃ ααἰθὰβ 1106- 
Πα 8. πιπίγουβα γθυβαύασ: Ὁ 81 54ᾳ., ἔπη δα ἡδονὴν καὶ λύπην, ἴῃ απΐθτι5 
γΘΥῶ ΟἸΏΗἾΒ Ὑἱγυτι 5. παῦαγα τηδχίτηθ ροβιύα δῦ: 1121 ἃ 1 58α.): ογδῦ ρῥτο- 
ἴδοῦο οὖν πΒᾶθὸ αὐάθηι τογοοδξᾶ ἀπέθ ἴθ πηθιπουίδιη ἀοβηϊθίοπο Ἰοσϑηθί- 
θὰ ὁοτησηθπἀατθηξαν (γὰρ Ὁ 81). Ἔν 
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π20»80 χροῖς καὶ μεγάλοις, καὶ ταῦτα ἡδέως" καὶ λήψεται ὅϑεν 4: 

δεῖ, καὶ ὅσα δεῖ. τῆς ἀρετῆς γὰρ περὶ ἄμφω οὔσης μεσότη- 
τος. ποιήσει ἀμφότερα ὡς δεῖ" ἕπεται γὰρ. τῇ ἐπιεικεῖ δό- 
ὅδι ἡ τοιαύτη λῆψις, ἡ δὲ μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐστίν. αἷ μὲν 
οὖν ἑπόμεναι γίγνονται ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ, αἵ δ᾽ ἐναντίαι δῆ- 

τι νλὸν ὡς οὔ. ἐὰν δὲ παρὰ τὸ δέον καὶ τὸ καλῶς ἔχον συμ- 

βαίνῃ αὐτῷ ἀναλίσκειν; λυπήσεται" μετρίως δὲ καὶ ὡς δεῖ" 
τῆς ἀρετῆς γὰρ͵ καὶ ἥἤδεσϑαι καὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ 

ὡς δεῖ. καὶ εὐκοινώνητος δ᾽ ἐστὶν ὁ ἐλευϑέριος εἰς χρήματα" 
ὅ δύναται γὰρ ἀδικεῖσϑαι. μὴ τιμῶν γε τὰ χρήματα, καὶ 
μᾶλλον ἀχϑόμενος εἴ τι δέον μὴ ἀνάλωσεν ἢ λυπούμενος εἰ 
μὴ δέον τι ἀνάλωσε, καὶ τῷ Σιμωνίδῃ οὐκ ἀρεσκόμενος. 
ὁ δ᾽ ἄσωτος καὶ ἐν τούτοις διαμαρτάνει" οὔτε γὰρ ἥδεται ἐφ᾽ ὡ 

80. δ᾽ ὅϑεν)] οχ ΚΌΓΡ; οοἰθ. ὅϑεν. 
4. καὶ εὐκοινώτητος] ΚΡΟΡ εὐκοινώτητος. 6. 1. ΚΡ Ὀ ἠνάλωσεν. 

82. ἕπεται γὰρ: αυἷα τὸ ἐπιεικὲς (γ61] τὸ ὡς δεῖ Ὁ 82) τὉϊ 56116] 
ἴῃ ἀπ γ δρηϊδιτη οϑὺ οὐΐϊδιη ἴῃ τϑ]ϊατὶβ να]ϑῦ, δα οπχηΐδι Θπῖπι ρου πϑῦ. 

1. ἐὰν δὲ παρὰ τὸ δέον... συμβαίνῃ αὐτῷ ἀναλίσκειν 1. 6. πα! ἃ 
Βιιᾶ οαἱρῶ, τω. αὖ απο ΔΘΡῪΘ 810 Τϑυθηάαχη Ὠ1] δῦ πἰδὶ ἠϑούῦπγα Ῥϑοιιηϊαθ 
(ἣν οὐ τιμᾷ ν8 ὅ). ΑἸΙΓΘΥ Θηΐτη 81 ΘΟΟΘρΘυβ, Βαπα βαηθ υἱγύυθβ οτὶῦ 
μετρίως λυπεῖσϑαι ἐπ᾽ αἰσχρῷ (ἃ 3). Ππὸ δὰ 1Π]πἃ τοβρίοθ ζαὶ ταῦτα 
ἡδέως 1120 Ὁ 80. 

4, καὶ εὐκοινώνητος (πιθπάοβο Θοπΐπὶ οἀϊξατα ἴῃ ΒΘΚΚ. πδ΄. εὐποι- 
νώτητος) εἰς χρήματα. Ὁύταμηατθ ἃρρατοὺ οὖ αὐᾶπι πθοθββαυῖο νυἱποῦ]ο 
Βοο οοπ)απούατη 5ἰὉ οατα βοηϊθηθἃ ἀηζθοθάθην στβ 1 86.) οὖ Βἴπο τηδρηῃδ 
6 Ῥαγύθ ροπάθυθ τὸ φιλεῖσϑαι μάλιστα τοὺς ἐλευϑερίους 46. αὰἂο 1120 
Ὁ 21 Ἰορσίμηυθβ. ΕΔΟΙ]ΘΙ) ΘΠ 6886 8] θυ 15 ΠΟΟ Βοοιθύα !β σῬΘΠΘΙΘ 
αἴαπθ δύνασϑαι ἀδικεῖσϑαι γ8 ὅ (18 Θῃΐτη ποι ἱπουθϊαθ ἴα θ6ο "1 αὐ δνθ 
οβύὺ, βθα σνἱγθα 8) Ὀ]θυῖδαθθ, ααἱρρθ ααἱ Θιηοϊυτηθηΐο αὐϑαπδ γϑίϊοπθ 
Ῥατίο σαπαθδηΐ, ΔΟΟΘΡΕἸββίτηῦτῃ οδϑὺ. Οἵ, Μομδηᾶνὶ αἀἰβθομοη (40. ῥοῦ. 
ΕἸοΥ]. Υ, 1). Οὗτος κράτιστος ἔστ᾽ ἀνὴρ ὦ Γοργία Ὅστις ἀδικεῖσθαι, 
πλεῖστ᾽. ἐπίσταται βροτῶν. 

1. καὶ τῷ Σιμωνίδῃ οὐκ ἀρεσκόμενος. ΙΔ Οτ 1615 ΔΡοΟρΡὐπθρτηδ 8}1- 
αποᾶ, 1 πούαπι αὖ π6 γουθα αὐἰάθιηῃ. ἰαᾶδγθ πθοθββδυαμη νἱἀθγθίαγ, 
απο 1116 οαρίάτθηῃ. βασμη γ6] ἀυδυαμα δηϊτηῦτη Ῥγοαϊαθταῦ, Π86 γ008 ἰϑοθδϑὶ 
μαι οὐβοῦσιη θϑὺ. Αὐὖὐ ἀϊοίππι 1ΠΠπᾶ Ἰρβατη πὸπ ᾿πν 8]. 

ὁ δ᾽ ἄσωτος καὶ ἐν τούτοις ἁμαρτάνει, αὖ οὐΐδι πἰτηϊῶ 1δν- 
σἰθΐομθ (1190 Ὁ 24) αἰϊίβαθθ ἴῃ Ἰαυρίθπᾶο ρϑοοαῦβ (1120 ἃ 21---29). 
δ ἰπ 16, 81 ἔουίθ δᾶππὸ ἀυθιαίίο βαρουαθυῦ (ν. δά οἂρ. 2 1η16.), 
τιθγαστη Ὠἷδβ υϑυἱβ οτηϊββὼ τα υἱνθαίθ ἀθ δἰύθυο υἱδο ἃρὶ οοθρύυχῃ 8}ύ, 
Βϑ8. οὐ γϑυθὶ8β ἔσταν δὲ προϊοῦσι φανερώτερον γ8 9 οὗ 115 απ 86- 
αασπύαν εἴρηται δ᾽ ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις εἰσὴν ν8. 10 τηοπο- 
την αὐἰᾶ, γΘΥατη 510. ΠΙῚῚΒ Θηΐπι ΒΟΥΡύΟΥ ἼΡ56 δβιρῃϊῆοαῦ, αἰδβραύα!οπθτα 
ἀθ φυοάϊρο, αὐαἱρρο δὰ αὐδῖὰ ῥυορτθαϊθπᾶο ρθισθηᾶσμη δἰῦ, ποπάτπι 

ἘῪ 
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ἀσωτία καὶ ἡ ἀνελευϑερία, καὶ ἐν δυσίν, ἐν δόσει καὶ λή- 

ψει" καὶ τὴν δαπάνην γὰρ εἰς τὴν δόσιν τίϑεμεν. ἡ μὲν οὖν 
᾽ , »" ΄ ῃ ι ΄ ς ΄ - Χ 
ἀσωτία τῷ διδόναι καὶ μὴ λαμβάνειν ὑπερβαλλει. τῷ δὲ 

᾿ ς 3 ΄᾿ » 

λαμβάνειν ἐλλείπει. ἡ δὲ ἀνελευϑερία τῷ διδόναι μὲν ἐλ- 

λείπει, τῷ λαμβάνειν δ᾽ ὑπερβάλλει, πλὴν ἐπὶ μικροῖς. 10 
9 7 “ Ἶ 9 3 - τΑΔΕΣ ἐπι μι τ νος ἧς 

9. οὐδὲ ὡς ΒΕΚΙ.1] ΜΡ καὶ ὅτε δεῖ καὶ ὡς; οοἰξ. οὔτε ὡς. ΚΡΟΡ λυπεῖ- 
ται οὔτε ὡς δεῖ. 11. ΚΡΟΡ ομ. ἐν δυσίν. 18- -1ὅ. τῷ δὲ --ὑπερ- 
βάλλει] οτα. ΚΡ, 

δάθββθῃ 18, Π0116 86 ὑγϑηβιζαση δα αἰΐογυσα Π]πα νἱδαμη ἴδοθυθ, δηΐο- 
ααδὰ ὦ Ῥογνουβι ει 5 πδύαγατα αὐτίατθιθ υἱδο σοτησηθπθιη τϑβρθχουῖῦ. 
δίῃ οαἱ νἱάθαΐτν ὑθυηραβ [8}} απϑοβϑύϊοπθ ἐθυὶ, τηθιϊπθυϊῦ απϑηξατη ἔδοίαῦ 
δα γϑοῦθ 1ηξθ] ΠΠρθπᾶοβ ΠΙΌσΟΒ ῬΥΟΌΘ. ΟΡ ΟΥΒ86. αΠΟΠΊΟΔΟ 1 51 η σι] 5 ρᾶγ- 
ἐἰθαβ ἀἰβροπθηᾶὶβ ἀθούουθβ ρθῦθ 5011 ἐαθυϊηῦ. 

6) 1121 ὁ 10--Ὁ 12. Ροβίαυπδμη Ῥϑο1]8Β ὙΘΥΌΙΒ Θχροϊθατη οϑὺ αὐἱὰ 
8 Ὁ αἰτᾶαθθ ραᾶτίθ 1 θουα ὐαθὶ ὑδπαθδτη τηθαϊοογϊζαϊ ορροβίξατη 5810 
(ἃ 10--15), ὁ ἄσωτος ἀδβουϊοιδατ, απὶθτιβ ἴῃ τϑθυβ γϑυβοῦασ δὲ 1815 
ἴρ86 810: οὲ ρυῖτιβ αὐἰάριη ἃ 16-- 80 1116 ααἱ πυ]]ὰ 4]1ἃ ποίᾶ «ἴοοῦτβ 
ΒΙπη ΡΠ 1οἱῦου δῦ ργοαϊστιβ; ἀθίπθ ἃ 81---Ὁ 12. 15 ααἱ Ἰοντξαῦθ πᾶ αὐγθρύαβ 
γ61 ἀδροβιύᾷ ᾿ποὺῚ οοπἐθυθίομθ δὰ οπριαϊξαΐθτα σϑυύϊθασς αὖ μαθθαῦ ἀπᾶθ 
Ἰαυριαῦαν, γ6] Ῥ6Ὶ ᾿ππρϑπάϊα, βαδ ἱποῖρὶῦ ταϑ]18 Ια πὶ θτι5 ᾿παἀ π]ρότσα. 

10. εἴρηται δ᾽ ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις εἰσίν: 1119 Ὁ 28. ν. 
Μϑπιουῖδ ΒΟ ]Π]οοῦ υϑβρ θη β τηΐϊμτβ [8 }}1ὸ αὐδὴν Ῥγοβρθοῖαβϑ δὰ ξαθαγα 
ααἱ τηρᾶᾷο γ8 9 'π νϑυθὶβ ἔσται δὲ προϊοῦσι φανερώτερον ἱποταί. Νάτη 
ϑαθάθγθ ρῥγοάϊρστιι ααἰρτ5 σαπᾶθγθ ἀράθοθῦ ραυϊθθσαθθ ἀο]6γθ, αὐδτη- 
αὐϑιὴ αποάδτη τηοᾶο 6 ἀὐσδοῦσπασπθ ἀθβουιρύϊομθ ἀστημοο νογὰ θϑὺ ρθὺ- 
οἰρίδαν, δχρ!οαύατη ον (αὐ 1Π1Ὸ νβ 8 καὶ ἐν τούτοις ῥτοτηϊὑθθαύατ) 
παβαπδτη πὶ πο οδρὶδα ἰθρθιππβ. Νϑαὰθ δῃῖτη θᾶτῃ σψοϊαρύαύιτη τπαθηὐϊο- 
θη, αα88 Ὁ 7. 98. δύ, δα Ἄοο ἴδοθυθ ἀΐοθβ, 81 58}18. 

12. καὶ τὴν δαπάνην γὰρ εἰς, τὴν δόσιν τίϑεμεν: απ, βοηϊομίϊα 
ΒΤ] δχουβαῦαν αὐοα ἀπᾶσπμι βθραί. Τὸ δαπανηρὸν Θηΐτη (1119 Ὁ 81), 
ἡ δαπάνη (1120 ἃ 8; Ὁ 237), τὸ δαπανᾶν (1120 Ὁ 34. 29) οὐ αυοὰ δὰ 
Ποὺ ΡῬΓῸΡΘ δοοθαϊῦ τὸ ἀναλίσκειν (1120 Ὁ 22; 1121 ἃ 2. 6) ραββίτη οὐ 
Ῥγοτηϊβοιθ ἃ Ραᾶυΐθ τῆς δόσεως 5ἰαθαῦ. [Ιδπὶ ραν 6 ῬΒΠΟΒΟΡΕΙ 586ῃ- 
ὑθηύδ (τέ τέϑεμεν), οὐϊατηϑὶ 46 στ Ἰἰοθὰὺ ἀϊβοθρῦδυ!, ὑὰ}1ἃ ἀπθιαίο τϑ- 
᾿ππαυήθαγ: αρὶ ἴῃ Πθθγα ὐαῦθ 46 ἀπαθαβ ὑδαύατα ταὐϊομῖθιιβ, απ] θὰ5 ἡ6 Πα 
οτηῖα, βου οπαα, βἰηΐ. Οποᾶ 51 σϑύστα, νἱἀάθδηίαῦ βᾶᾷηθ ΠῸΠ Π18]6 
ΔΡΡΘΙΑΥΙ δόσις καὶ λῆψις ταϊτοτίδαπιο, αὐἱᾶὰ Επάοιηαπι ταογουῖϊῦ αὖ ἴῃ 
Βαγατη ἸΟΘΌΤΩ τηϑ] πους (1281 Ὁ 29 οὖ 817) βαϊεβυϊαιθτθ χρημάτων κτῆσιν 
καὶ ἀποβολήν. 

16. πλὴν ἐπὶ μικροῖς: τιοᾶο τία (τῷ λαμβάνειν ὑπερβάλλει ἡ ἀνε-" 
λευϑερέα) μὖ αὐ ραγυα ἑαρένοην 67ι|ι5 φοηογῖβ ἱμογα ρογξμοαξ; ααἱ Θηΐτη, 
ΤηΔΡΉΔΒ ΟΡΘΒ τηδ]6 υυὶριῦ, ποῖ ἀνελεύϑερος νοοραῖαγ, 568 ἄδικος οθ. 
((122 « 2--τὴ. Νβϑαμθ θῃΐπ Βῖο 18 ραγίϊουϊαθ πλὴν τπἰϑὰ8 δδῦ, αὰὸ }16- 
τασηαθ αἴἴδυῦ πᾶ θχοιρίθπᾶα ἰδ αὖ αἰΐθπδ, 86 185 ἀπδ]θπ ὩΘΊΟΒΟΘΒ 

“3 οἷς δεῖ οὐδὲδ ὡς δεῖ οὔτε λυπεῖται" ἔσται δὲ προϊοῦσι φανερώ- τιοῖ « 9 
ἐ τερον. εἴρηται δ᾽ ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις εἰσὶν ἡ τὸ 

νέττοτι ες 
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τρια τὰ μὲν οὖν τῆς ἀσωτίας οὐ πάνυ δυνδυάξεται [οὗ γὰρ ῥάδιον 4 53. 
μηδαμόϑεν λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι ταχέως γὰρ ἐπιλεί- 

ς ἌΓΕΣΑ » 

πει ἡ οὐσία τοὺς ἰδιώτας διδόντας, οἵπερ καὶ δοκοῦσιν ἄσωτοι 

[ αἰδνι εἶναι. )ς ἐπεὶ ὅ γε τοιοῦτος δόξειεν ὁ ἂν οὐ μικρῷ βελτίων εἶναι 
“6 τοῦ ἀνελευϑέρου. εὐίατός τε γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς ἡλικίας 

καὶ ὑπὸ τῆς ἀπορίας, καὶ ἐπὶ τὸ μέσον δύναται ἐλϑεῖν᾽ 
ἔχει γὰρ τὰ τοῦ ἐλευϑερίου" καὶ γὰρ δίδωσι καὶ οὐ λαμβά- 

νει. οὐδέτερον δ᾽ ὡς δεῖ οὐδ᾽ εὖ. εἰ δὴ τοῦτο ἐϑισϑείη ἤ πως 

18. ἰδιώτας διδόντας] ὁΧ ἀπὸ (αὖ νἱᾶ.) ΤΡ; οοὐδ. διδόντας ἰδιώτας. 

20. εὐέατος] ΚΡ ρμυ. ἑατὸς. τε γάρ] ΚΡΟΡ γάρ. 

1120 Ὁ 2ῦ ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους ... αὐτὸ ποιήσει, 

πλὴν καὶ ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμόξει: αὖ οἰγτοστηβουθαῦαν αἀποᾶ Ῥγδϑίου 
γϑ]τασδ, τϑυϊηθηάαχῃ ἰδ. 

10. τὰ μὲν οὖν τῆς ἀσωτίας οὐ πάνυ συνδυάξεται: δ Θηΐπι ἴῃ 
νἰθοβο δηϊτηὶ πα δι ὍΘπ6 ἰηΐθυ 560 οοποογαδηθία ππῷ βαμὺ (αὐ ἀνθδηΐ 
ΠΪΠ}8. ΘΧΡΘΠΘΥΘ, Ῥᾶυτιμι ὩΒΒΌΙΩΘΥΘ), δϑᾶθιη. σχοῦσα ποθαγῶ ἱπῃ οηζαν 
ἀὈοΤΆΪητ8 αὐσυχηαιθ ἢἤδὺ. 6 60 Θηΐμι αποα Ῥϑυνθυβαμι δῦ, παπᾶ ἀθῸ 
ἰαπδαμη πιοᾶο γθγαμῃ {108 1126 ἃ 12 ὅτι καὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσι, κἂν δλό- 
Ἀλήρον ἦ, ἀφόρητον γίνεται. 

18. οἵπερ (ἰ. 6. οἵ ἰδιῶται) καὶ δοκοῦσιν ἄσωτοι εἶναι: τοὺς γὰρ 
τυράννους οὐ λέγομεν ἀσώτους (1120 Ὁ 28). 

19. ἐπεὶ ὅ γε τοιοῦτος ... οὐ μικρῷ βελτίων κ. τ. Δ. ἈΑρρατγοῦ Ποο 
7υαἀϊοῖατη οατῃ ῥγοχίτηθ δηἑθοθᾶθηθὶ βθηξθηἃ (ταχέως γὰρ γ8 17 5.) πα 110 
προθβϑια 8 νἱποῦϊο οομ͵αποῦμπι 6886. ἴπ|ὸ ροβίατδιη γ8 10" βᾳ. Ια ]οὶ- 
τητι8 απ τῶ ἴδ 0116 ἴῃ υὐγάτηατιθ Ῥαυύθη ρϑυρθίγαυι ἀπᾶθ ῥῬγοάϊρο Η]ἃ- 
οθδηΐ, δτ ρἴδηθ ἃ] 18 απδθδβίϊο (19---80) τηουθῦαν Τ]Β]ΟΥΘΩΘ ΔΠ ΤηΪΠΟΙΘ 
βθυθυϊζαῦθ ἀθ ἴρ80 ποιηῖπθ ἰΐω αἴἴθοῦο Ἰπἀϊοαπάπηῃ 510. Οδεύσθμα οϑὺ ἱρὶ- 
ὑὰν οὐ φίθπθ δῃΐθ ἐπεὶ ᾿πίουρυαπρθηάθη 6586. οὖ πούϑῖι βοηῤθηξίδτα γθοῦθ 
Ῥαυου]ὰ ἐπεὶ (,, ὐδαιαθη, αὐϑηπαῦδηη ") Δα] ππρῚ. ΕΔ6116 Θαΐτῃ ραξαγθυϊε 
Ὁ]]ατἶδ, θατα Ῥουνθυβιξαΐθιη, ααδθ μ6 οχἰβίθσθ αὐϊάθιη δρβοϊαί οὖ Ῥ61- 
Τοοΐα ἱπ τούτη παὐπγῶ ροβϑιὺ, οἰΐδηη ἐαυριυπ]η6 οθύθυδβ βαροιασθ: Ἰα 
αποα βθουβ ϑϑῦ. 

28. εἰ δὴ τοῦ το  ἐϑισϑείη: αυοάβὶ, αἸβοὶρ! τη απ δἀαποῦτϑβ ἑαθυὶ 
δα Βοο 1. 8. δα τὸ εὖ καὶ ὡς δεῖ. --- ἤ πως ἄλλως μεταβάλοι: οἷον ὑφ᾽ 

ἡλικίας ἢ ἀπορίας (γ8. 20. 21). ὙΙάθαῦαν αυϊάθια, Αὐἱβέοίθιθβ ἴῃ Πῖβ τὸ 
ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ μέσον (γ8 31) ἢ τὸ εὖ (γ5. 28) τηϊπογθια ἔϑιοθυθ τϑῖῃ οὖ 
᾿ΠΔΟΙ Ποσθ. αἀὐδτὴ ΡγῸ βαὼ ἀθ νἱτύαϊο ἀοοίντπῷ ἀθροαῦ. θα γϑρυΐδπαδ, 
ῬΘου]αΥῖβ 6Θ᾽.5 νὴ ἀθ αὰὸ ἀρίδαν παύατα. Ῥτοάϊρτιβ θαΐμι, 818 πηΟ 
ἀδβουι υἱθαγ, μα οχαπῖπο τᾶὶβ δαῦ ῥϑυυθύβιιβ δύ, -αῦ οτηπὶ οατθαῦ τηοᾶο 
αἴααθ τηθηβαχᾶ. ΠΏΟ αὐὰπὶ ἴῃ ἀσδθυβ τοραβ γϑυβοίαν (περὶ δόσιν καὶ 
λῆψιν), ἴω αὐἱάθιη 86 οᾶ οθυθαμη τηοᾶσμι θασλααθ τϑούαμι 18 πὶ ΘΟΘΟΙΏΟ- 
ἄανιῦ, αὖ τὴν δόσιν νο]1Ὁ0 αὐδπιὶ τηδχίτηθμι 6588, τὴν λῆψιν ταϊπούθηι. 
Ῥροοαῦ ἰρίδαν βίπθ ἀσθῖο, αὖ το]ααὶ, ὑπερβάλλων καὶ ἐλλεέπων, 8568 Ρθ0- 
οοὗῳ δύω ἰνῶν 605 αὐδϑὶ ἤπθβ βρθοϊδηξαν απΐθιβ οὖ ἴρβὼ νἱσγύαβ ᾿ποῖα- 
ἀαίαν, ρ]θοΐῳ νουῦὸ ρυδυϊῦαβ δχοϊααΐῃν. 

- 



τ 
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ἄλλως μεταβάλοι, εἴη ἂν ἐλευϑέριος" δώσει γὰρ οἷς δεῖ, τις1 αϑι 
᾽ ᾧ Ἢ " αὶ 

καὶ οὐ λήψεται ὅϑεν οὐ δεῖ. διὸ καὶ δοκεῖ οὐκ εἶναι φαῦλος 50 
ὝΤΔῚ ἕ δ. τὸ ἧς Ὄπ δια τ, ἘΣ τ τὰ ξ ΄ 

τὸ ἡϑος᾽ οὐ γὰρ μοχϑηροῦ οὐδ΄ ἀγεννοῦς τὸ ὑπερβάλλειν δι- ᾿ : ᾿ 
δόντα καὶ μὴ λαμβάνοντα, ἠλιϑίου δέ. ὁ δὴ τοῦτον τὸν τρό- 

" . ἐν ’ “2 , [} ΄ 
πον ἄσωτος πολὺ δοκεῖ βελτίων τοῦ ἀνελευϑέρου εἶναι διά τε 

ἣ , [χὰ ς Ἁ 2 " ΄ ς ᾿ ᾽ ’ 
τὰ εἰρημένα, καὶ ὅτε ὁ μὲν ὠφελεῖ πολλούς, ὁ δὲ οὐϑένα, 

4 Ψ » 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὑτόν. ἀλλ᾽ οἵ πολλοὶ τῶν ἀσώτων, καϑάπερ 80 
εἴρηται, καὶ λαμβάνουσιν ὅϑεν μὴ δεῖ, καὶ εἰσὶ κατὰ τοῦτο 
ἀνελεύϑεροι. ληπτικοὶ δὲ γίνονται διὰ τὸ βούλεσϑαι μὲν ἀνα- 
λίσκειν, εὐχερῶς δὲ τοῦτο ποιεῖν μὴ δύνασθαι" ταχὺ γὰρ 

ς φΦ 

ἐπιλείπει αὐτοὺς τὰ ὑπάρχοντα. ἀναγκάξονται οὖν ἑτέρωϑεν πο- 
[χὰ -» -" 

ρίζειν. ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μηϑὲν τοῦ καλοῦ φροντίξειν ὀλι- τιϑιν 

γώρως καὶ πάντοϑεν λαμβάνουσιν διδόναι γὰρ ἐπιϑυμοῦσι. 

τὸ δὲ πῶς ἢ πόϑεν οὐϑὲν αὐτοῖς διαφέρει. διόπερ οὐδ᾽ ἐλευ- 

24, μεταβάλλοι] 6χ ἀπὸ (αὖ νἱᾷ.) ΤΡ; οοἰδ. μεταβάλλοι. οἷς δεῖ] ΚΡ οὗ 
δεῖ. 88. ΚΡ χαὶ λήψεται ὅϑεν δεῖ, 20. ΚΡ ρμγ. τὸ μὴ ὑπερβάλλειν. 
21. ὁ δὴ] ΒΕΚΚ. ο. 1. ὃ δὲ. 28. διά τε] ΚΡΟΡ διὰςἨ δ88. δὲ ---ταχὺ] 
ΚΡ δὲ μὴ τοῦτο ποιεῖν" ταχὺ (οἴη. μὴ δύνασϑαι οὐ Η5 0)). 

7. ὁ δὲ (ΒΕΚΚ.) τοῦτον τὸν τρόπον ἄσωτος ... τοῦ ἀνελευϑέρου 
᾿ - φ᾿ 5 2 ι [χὰ -“ 

εἶναι: δΘο 'ρβῶ θϑὺ 1118 βθηὐθηξία, ὑπᾶθ 8 19 (ἐπεὶ δ. γε τοιοῦτος ... 
εἶναι τοῦ ἀνελευϑέρου) δὰ αἀὐᾶτη βγυπαηάδτη Ῥυοθαπάδιηααθ βρθοίαραμὺ 

᾿ς ααδθοῦπαμθ ν5 30---Οῇ Ἰοραηΐασ. ΕΥΡῸ οθυὐϊββισηαπμη, Αὐἰϑύούθ θη ἴῃ μπ6 
το οἰθηὔθηι ΒΟ ρ8ῖ886 ὁ δὴ τοῦτον τὸν τρόπον “. τ. λ. 

80. ἀλλ᾽ οἵ μὲν πολλοὶ τῶν ἀσώτων (86. οὐκ ἐμμένοντες ἐκείνῳ τῷ 
τρόπῳ. γ8 21), καϑάπερ εἴρηται, καὶ λαμβάνουσιν ὅϑεν μὴ δεῖ: Ῥτοθὰ- 
ὍΠ6 δῖα νἱἀθαξαγ, ἱπη ρ]]οαῦοβ 1 αἰ ηου]ναίθ ,. οὐ δάδιον μηδαμόϑεν 
λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι“ (γ5 16) ᾿ΐὰ 56 Θχρθάϊξαγοβ θβ86 αὖ βυιηδηὺ 
ππαθοσῦηατιθ ροββιηῦ. Κἴπ ΟὈ]]οϊθέαγ, αὖ αἀποᾶὰ ῬγοΌΔ 1186 νἱάθαῦιν ἰάθο 
ΠΟΠ τὰ αἸούαπι 6586, πθᾶπθ ΠᾶῦΌ60 απο τϑϑροημάθαιαη πθο᾽ αὰοὸ ἰ᾿ἰβὑυα 
καϑάπερ εἴρηται τοΐθγαιη. πῶ Θπΐπὶ νοχ αἀυϑια Ῥγδθίθυθα, αν οοδΥΘΥ 5 
1119 Ὁ 80--838 εὐΐατα. τηΐπαβ δα ποίφηδειη ἐδίθῃ τῶν ἀσώτων λῆψιν 
γογξξατ. 

1. ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μηϑὲν τοῦ καλοῦ φροντίξειν ὀλιγώρως καὶ 
πάντοϑεν λαμβάνουσιν: ἀπὸ Θηΐτη ποορβϑιναθθ γ6] οουξο αἰ βςου]δαῦθ γϑυτιαι 
Βαθγασι οοΟστιηῦιν (ἃ 82. 54.), ἱπᾶθ π]}]0 ῥαάονθ ᾿πδίδο τονοοδηΐαυ. Ἀρ- 
ὑδηθαῦ ὙΘΙῸ ᾿πητηοαϊοο ἀθβίαθυῖο ἀδπαϊ, αὖ Εἶπο ἀραα 605 ρϑοοδῦύδ, οπιπῖα 
παβοδηξαῦ; ΒΌΠαΘΓ6 ΠΟ οὐτδπῦ ρούϊαβ αὐδῶ ποϊαπῦ. Θαοᾶβὶ ΘαρΙἀἴΠθιη 
ἸαυθΊθηαὶ ποπρϑύα 5 1891 (τῷ καλῷ) 50 }]Οϑγαπῦ, 8801 ϑββθηῦ; ἀποηΐδηι 
ΘΏΙμ Ποπθϑῦδϑ 56116] δηΐτηο τϑοϑρύα δᾶ ππίνθυβαμι υἱύατη οσοαρδπάδηι 
Ῥουριῦ, δὲ Δ 01}1 ποοοίϊο οοπ ϊπουθηὺ τὴν λῆψιν δὰ αἀὐδπὶ 1π40186 βιδ Π6 
ξουθαπίαν αὐἱάθηι (ἃ 81--Ὁ 8) οὐ νϑυβὶ δᾶ ποπϑβύδιηι Θαγϑηη τὶ ἔα μ1118- 
τἶβ ὀυθυθηῦ Π6 ΘΧΡΘΙΒ15 115 ἀπδθ βπρρϑίθγθπῦ δῦ ἱπᾶϊρποβ δα]αναγθηΐ 
αὐ 051 οοπύγα μουθηῦ οαἱραμι (Ὁ 8 ---10). 



924 ςς ἈΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ἜΤΗΙΟ. 

1131 Ὁ «ϑέριοι αἵ δύσεις αὐτῶν εἰσίν" οὐ γὰρ καλαί, οὐδὲ τούτου [αὐτοῦ] “ 5 
ὅ ἕνεκα, οὐδὲ ὡς δεῖ" ἀλλ᾽ ἐνίοτε οὗς δεῖ πένεσϑαι, τούτους πλου- 

σίους ποιοῦσι, καὶ τοῖο μὲν μετρίοις τὰ ἤϑη οὐδὲν ἂν δοῖεν, τοῖς 
ὃὲ χόλαξιν ἤ τιν᾽ ἄλλην ἡδονὴν πορίξζουσι πολλά. διὸ καὶ 

' ἃ ; δον ΑΡΌΟΣ, ἃ ΣΝ δ - 3 » ᾿ 3 , ἐλεεῖτε ἀκόλαστοι αὐτῶν εἰσὶν οὗ πολλοί εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες 
κ . ἣν τὸ ρα , ἕ ᾿ ᾿ ᾿ κ ᾿ ᾿ 

καὶ εἰς τὰς ἀκολασίας δαπανηροί εἰσι, καὶ διὰ τὸ μὴ πρὸς 
᾿ ᾿ - " . ς . 3 , ς ΠΝ 

10τὸ καλὸν ξῆν πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀποκλίνουσιν. ὁ μὲν οὖν ἄσω- 

τος ἀπαιδαγώγητος γενόμενος εἰς ταῦτα μεταβαίνει, τυχὼν. 
᾽ , ,: ᾿ Ν Ἵ 3 ᾽ 3 ΠΝ 3 3 

ἘΠ᾿ δ᾽ ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον καὶ τὸ δέον ἀφίκοιτ᾽ ἄν. ἡ δ᾽ ς 

ἀνέλευϊενιος ἀνελευϑερία ἀνίατός ἐστιν᾽ δοκεῖ γὰρ τὸ γῆρας καὶ πᾶσα 

4. τούτου [αὐτοῦ] 5βογῖρβὶ; οἵη. αὐτοῦ ΚΡΟΡ͵ 1. ἤ τιν Κν ἢ 
τὴν. 12. καὶ τὸ] ΚΡ καὶ εἰς τὸ. 18. ΚΡ ἀνίατός γ᾽ ἐστίν. 

ἵ. τοῖς δὲ κόλαξιν ἤ τιν᾽ ἄλλην ἡδονὴν πορίζουσι πολλά. ΒΘη6 
οὈβογυαύδ ρ] βοθηῦβ ὑαυρι πα ϊηῖβ παύαγῶ δὰ ῥυίοστα ἤῶπι πον] αὐἱα ἨΪ8 
ὙΘΙΥΌΙΒ (--- 10) «αἀ]ϊοϊδαν. ΟἿἱ Θηΐτα Δ ἰηϊῖο θαπὶ ἰδηΐαπι ἡδονὴν ἴῃ- 
ὑθιὴρ ογαύδτη βθαπθθαΐασ, αὐὰ ἸαΥρΊΘηὔθ5. 81118 αὐβοίγηαν, τὰὸχ 60 ἀθ]αθὶ- 
ἴα αὖ Ἰοηρθ δ]1ὰ8 τηοᾶο ἱπηγηϊβοουὶ βἰπαῦ τποᾶο (γενόμενος ἀκόλαστος) 

. ἀπ885 αὐτὶρίαῦ, Εἰδύ πᾶθὸ ργοΐβοίο μετάβασις (μεταβαένει Ὁ 11) ἴῃ «ἰτυὰ 
σθπαβ, 568 οὰ απὸ παύατα ἕθτθ, π60 τηϑ]6 παϊοαχτιηῦ ἐνίοτε τὴν ἀσωτίαν 
συμπλέκοντες 1119 Ὁ 80. ὙΙάθ εὖ 1900 ἃ 82--38 ἄπδδ οἸημῖηο ἕξεις 
αἱρεταὶ περὶ τὴν τῆς οὐσίας χρῆσιν πἰαυπδπέαν, αὐδΥαπι αἰΐθτα σωφρό- 
νῶως υαὐλύαν τϑῦυβ, οἱΐοεσω ἐλευϑ' ἐρέω ς. 

ἃ) 1121 Ὁ 12-- 1129 4 106. Τταπβιίαν δα ορροβίδαμι τηϑίατι ἀνελευ- 
ἁερίας, ἀδδρογαίϊαβ 11πᾶ οὖ τηδρῚ5 νυ]ραύστμη (---1191 Ὁ 117); οαἱϊ γαυ]υὶ- 
[αυϊατι ΠΟΙ η65 ΟΌΠΟΧΙΪ βαμῦ, 8111] ἴῃ θϑμπὰ ραγΐθμι ψϑυϑὶ αὖ τηϑρῚ8 τὴν 
δόσιν ταλ}]6 ἀθοϊπϑηΐ (--Ὁ 81), 8111 αὐφοϑῦαϊ ρούϊαβ 1Π|ΌΘΓΘΙ γ6] ἰὰαυρὶ 
ἀράϊ (--1129 ὦ 18). 6 ἰούο νϑῖὸ σϑῃθύθ, ἰδπαῦδπι υἱσύαϊ απδ 1 
γτηδχίτηθ ορροβίθο, 7πἀϊοίατα οοπβίαῦ (--ἃ 16). 

18. ἡ δ᾽ ἀνελευθερία ἀνίατός ἐστιν: αὐ ἴῃ 16 ῬΥϊοΥ αὐἰάθηι ἀσω- 
. τίᾳ (τῇ οἰκείως προσαγορευομένῃ 1119 Ὁ 88) ρΙαπθ ορροβιίῶ 680: εὐέατος 
γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς ἡλικίας καὶ ὑπὸ τῆς ἀπορίας; αἰδοη! γοτῸ αὐᾶθ 1 

. ΠθΙάϊποβ. ἱποῖάϊῦ βᾶπθ τηΐπυβ: πᾶηὶ ὁ ἀκόλαστος οὖ ἴρβ6 ἀνίατος νἱαθίαν 
6586. αποπίϑηι πη) ἀμεταμέλητος οϑὺ (1160 ἃ 21; Ὁ 29- 36) ἔπι οὐϊδπι 
ΠΟΙΊΘῺ 80 ἀυοάδηηπιοᾶο δοοοθρὶ ἰαπαῦδιη δυσίατός τις καὶ ἀνίατος 

πάμπαν. διὰ κολάσεως 1280 Ὁ 8. Αὖ ὀδαβῶ σὰν ᾿ΐω πἀϊοδπάθτηαι δι (δο- 
κεῖ γὰρ τὸ γῆρας), ἴῃ 1Π|οτα! αῦθ ργοΐδοϊο ἀϊνουβῶ θϑῦ: ααδθ ΘΠ 86- 
προύα ϊβ οὐ ἱπβντηϊ θα τηθᾶοῖα οορίίατὶ ροββὶῦ 586 1685 ψ6ΓῸ ἀπάτῃ τὸ 
ὠφέλιμον διώκειν (1166 ἃ 34 54.); ἀνελευϑέρους εἶναι (1889 Ὁ 21), ἰδῃ- 
ἰυχτητηοάο κατὰ τὸ κέρδρᾳς πρακχτικοὺς εἶναι, ξῶντας κατὰ λογισμόν (1890 
ἃ 14. 10) τηδρ 8. γΘυθχΩ Αὐϊβίοῦθ!ῖ νἱάθθαῦαν αὔδτῃ Ἰαθύϊαϑ 1Π1πὰ Τπαογ- 
ἀϊάραμῃ (Β 44 τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήφων μόνον" καὶ οὐκ ἐν τῷ ἀχρείῳ 
τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥσπερ τινές φασι, μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ 
τιμᾶσϑαι). --- Οϑὔθγαμη πθ πορ]σαῦαν, αὰοα ὁχ πᾶς τπηῶ νοῦθ δρραγοί, 

᾿Βαπᾶ Ἰαθαΐδβθ ῬἈΠΟΒΟρμσμα 1ὰΔ ἀἰβου πη πῖβ, 400 ὦ νἱθω ἀΘὈΙ αὐ 5 
τ ου͵αβάδμηι βαηῦ ργορυῖδ, 8118 ὨΪΤΠ211] αὐδϑὶ ὙἹρΌΣΒ; ἀποᾶ αὐ]ᾶθπι ΘΡΘΠΘΙῸΙΤ. 
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Ἧ ὥς ἐ 1 ᾿ ν  τ ᾿ 
4.9 ἀδυναμία ἀνελευϑέρους ποιεῖν. καὶ συμφυέστερον τοῖς ἀνθιρῶ- τι91΄5Λ᾽ι4 

ποιὶς τῆς, ἀσωτίας" οἵ γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον τῦ 
ἢ δοτικοί. καὶ διατείνει δὲ ἐπὶ πολύ, καὶ πολυειδές ἐστι" 

πολλοὶ γὰρ τρόποι δοκοῦσι τῆς ἀνελευϑερίας εἶναι. ἐν δυσὶ 
γὰρ οὖσα, τῇ τ᾽ ἐλλείψει τῆς δόσεως καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῆς 

λήψεως, οὐ πᾶσιν ὁλόκληρος παραγίνεται, ἀλλ᾽ ἐνίοτε χω- 
ρίξεται, καὶ οἵ μὲν τῇ λήψει ὑπερβάλλουσιν, οἵ δὲ τῇ δό- 90 
σει ἐλλείπουσιν. οἵ μὲν γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις προσηγορίαις 
οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι κίμβικες, πάντες τῇ δόσει ἐλλεί- 
πουσι, τῶν δὲ ἀλλοτρίων οὐκ ἐφάνται οὐδὲ βούλονται λαμβά- 

νειν᾿ οἱ μὲν διά τινα ἐπιείκειαν καὶ εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν. 
τ- ν.» ἃ 

- Ἢ π τπΊί.---.-Ἕ....-....-.- ως ὁ ) Ὁ ὥς. σεὐ-λοὺ 

αἸβου θη δια ΟΌΤΩ 10 αὐοα ταΐον ἔλλειψιν ἀἴαθθ ὑπερβολὴν οϑὺ οοχη- 
Ῥοηΐ Ῥοββθ, ἴρϑῶ τι ἡ αἰσχροκέρδεια (απδ ὑπερβολὴ 650) ἰδβέαξαγ, δᾶ- 
βουιρίω 1Π|0 γα} αὶ (ασῶθ ἀδυναμίας Θδ0). 

14. καὶ συμφυέστερον τοῖς ἀνθρώποις: ἀπᾶτῃ τοτὰ οὖ ἱρβᾶμι βρϑοΐβο. 
ἃ τὸ ἀνίατον (ν8 18) γ6] δυσίατον, ἀροτξατη οϑὺ. Ποῖπᾶθ δαΐθμι 
συμφυέστερον οεὖῦ 1ᾷ πρὸς ὃ πεφύκαμεν μᾶλλον; τηθτηϊποτίτητια ἰσίθαν 
ἸΟΡῚ Β 8, αρϊοαηαὰα δὰ δἰξθγαμι νιθατη ΠΟΙ Ϊ 68. πιδρῚΒ απδπιὶ δὰ αἴΐο- 
γῸ τὶ βιηῦ, ἰάθιυῃ ἸΑΒΡΊΒ. οομἐγαγίατη δββθ γυἱσίας!. Ηδθο δηΐμι (τὸ. 
μᾶλλον πεφυκέναι πρὸς ϑάτερον) 1109 ἃ 12 84. ἃ. τ. βθουμᾶδ οδαδδ, 
ογαῦ ΟὟ αὐδτὴ πομπαπαθῦδηη τϑοῦθ. οθηβοσθῦυσ τὸ ἕτερον ἄκρον ἐναντιώ- 
τερον εἶναι τῇ μεσότητι. Ετρὸ ᾿ἰρβῶ Πᾶς γοοθ συμφυέστερον ἰδἰτηι!] 6 
βϑηὐθηξία, ῬγΟρΟμΙαΥ, ἀπᾶθ ῥγοΐθοθο τὰοὸχ ἴῃ θχύγθιηο οαρὶδθ 1122 ἃ 18 
γἱὰ ραξθαῦ δὰ Π]υᾶ εἰκότως δὲ τῇ ἐλευϑεριότητι ἀνελευϑερία ἐναντίον 
λέγεται. 

16. καὶ διατείνει δ᾽ ἐπὶ πολύ: αὐ δα τηυϊίοβ Πουπΐπιθβ ρουἐϊηθὺ (Ὁ 16), 
1ΐα, οὐϊδπη (καὶ... δὲ) δὰ τϑύὰμὰ ἃρθηδδγασα ταυ] ϊξπαϊπθιη βρϑοίαῦ, ἴῃ 
αὰ, ναγϊοίαξθηι οὈβουναῦὶ (τὸ πολυειδές) 58:6. ῬΥΟΌΔΌ116 οϑῦ. 

30. οὗ μὲν τῇ λήψει ὑπερβάλλουσιν, οἵ δὲ τῇ δόσει ἐλλείπουσιν: ἴι- 
ὙΘΥΒῸ ΟΥΪπ6 46 Η18 γβ 31- 81, 46 1118 γβ 81 βαα. δριθπν. Οὐτγίαπιθ δαΐθῃ), 
αὐδιηατδτη αἰνθυβὶ, ρᾶυὶ 7ᾳτ ἀνελεύϑεροι βαπύ. ΠῚ ΘΥα α5 θπΐτη ἰρβα, 
ἉΠύου δο ἡ ἀσωτία αἀὐδ6 πιυϊῦο τιϑρὶβ ἀθ]θοίξαθαν ἸΔυρίθπαο απδτη 8. 51- 
τηθηο ΔΌΒουτοῦ (γ. δὰ Ὁ 1), δβαιιθ δὰ λῆψιν καὶ δόσιν τοΐογίαν. 

24, οἵ μὲν διά τινα ἐπιείκειαν καὶ εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν: Βδᾶθο 
0 βρθοΐθηῦ, 5 8 ΔῸ ἴρβο Ατϊβυοίθθ ᾿πβϑθαπιθηδὶ βϑηξθπἐᾶ (γὰρ Ὁ 30) 
ἡΠαβέγαθαν; Δ ᾿ἰβὑδ δηΐτη ργοθιίαῦθ δαῦ Θχοα ραν! δαῦ ΘοΙαρτο αι νοϊαπῦ 
1, ουὐαβ οἄὔπδβα, πϑυὰ ἱπιτηθυῖύο υἱδαρογαηΐυσ (ὅτι ἐλλείπουσι τῇ δόσει 
Ὁ 29). ΑἸέξογαιη απο ρῥτοχίτητιμι 46 1ϊβάθηι ᾽πὶ θΟΠδπ ρᾶγίθπι δαὶ νίτητιβ 
"τῶν δ᾽ ἀλλοτρίων οὐκ ἐφίενται οὐδὲ βούλονται Δ. Ὁ 28) τηΐηπΒ, αὖ 
ρραγϑῦ, θχρ! ]οαθίομθ ορογθ νἱἀθραΐασ. ϑ56α παρθηὺ οὺ ποὺ, οὖ ἐούατῃ 
αὐϊάθη σθητι8, ΟαἾπ5 Ῥᾶγβ ἰδηΐατα βαπὺ οἵ μὲν Ὁ 24. Ιδατπθ 81 αὐϑθγαβ 
ἀθ. γϑ]ασῖβ ααἱ οἰαδάθιη βαπὺῦ σϑμθυϊβ Π66 Υ6]18 ἴ8.6116 Αυὐ]βίοίθθιῃ 
ὨΘΡΊρϑηίαθ δύρτιθσθ, γϑοΐθ ἀπὈῖξαῖὶβ δὰ τοῖς μὲν Ὁ 24 ορροβιθϊ βἰπῦ. 
οἵ δὲ Ὁ 28. Ηοβ δηΐτη αποπίδτη τηθία ἰαπέαμη ἀδιηπουτπι ἀδύθυσθηΐῃν 
Ὧ6 υπαἀθουσπαθθ 8]16η8, υτὶρίαπῦ, β8πθ ΠῸΠ γϑοΐθ αἰϊοθύθιηιβ ὯΘ ΘΠΡΘΙΘ. 
αὐΐάθιη απδ8 58 ποη 5ἰπῦ (οὐδὲ βούλονται λαμβάνειν Ὁ 38). Νοαὰθ 

Αὐἶβε, ἘπΗϊο. 1ὅ 
τ 
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131} 90 δοκοῦσι γὰρ ἔνιοι ἢ φασί γε διὰ τοῦτο φυλάττειν, ἵνὰ μή 4 5 
ποτ᾿ ἀναγκασϑῶσιν αἰσχρόν τι πρᾶξαι. τούτων δὲ χαὶ ὁ 

κυμινοπρίστης καὶ πᾶς ὁ τοιοῦτος ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τῆς 
ὑπερβολῆς τοῦ μηϑενὶ ἂν δοῦναι. οἵ δ᾽ αὖ διὰ φόβον ἀπέ. 1. 
χονται τῶν ἀλλοτρίων ὡς οὐ ῥάδιον τὸ αὐτὸν μὲν τὰ ἑτέρων 

80 λαμβάνειν, τὰ δ᾽ αὑτοῦ ἑτέρους μή᾽ ἀρέσκει οὖν αὐτοῖς τὸ 
3 » 

μήτε λαμβάνειν μήτε διδόναι. οἱ δ᾽ αὖὐἡ κατὰ τὴν λῆψιν ς 
ς - -" 

ὑπερβάλλουσι τῷ πάντοϑεν λαμβάνειν χαὶ πᾶν, οἷον οἵ 
ν 3 , , Υ͂ Ν τὰς ἀνελευϑέρους ἐργασίας ἐργαζόμενοι, πορνοβοσκοὶ καὶ 

. πάντες οἵ τοιοῦτοι, καὶ τοκισταὶ κἀτὰ μικρὸν ἐπὶ πολλῷ. 
, . τε Ὁ“ ᾽ μὲ ἐξ τὰς ΘΙ ΟΣ 2 ἘῈ 

1129 πάντες γὰρ οὗτοι οϑὲν οὐ δεῖ λαμβάνουσι, καὶ ὁπόσον οὐ δεῖ. 

κοινὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἡ αἰσχροκέρδεια φαίνεται" πάντες γὰρ 

28. μηϑενὶ] ΚΡ μηδὲν (ΜὉῬ μηϑὲν) παυα τη8]6. 29, τὸ αὐτὸν] ΚΡ 
«αὐτὸν. 80. ἀρέσκει 6Χ τπποὸ (αὖ νἱᾶ.) ΟΡ; ἀρέσκειν οοἰί. 84. κατὰ 
μικρὸν 6ΘΧ ἀπὸ (υὖ νἱᾶ.) Μὴ; καὶ τὰ μικρὸν καὶ ΚΡ; 4]. καὶ τὰ μικρὰ. 

1, ὁπόσον] ΚΡ ὁπότε. ῷ, Κα ργυ, αἰσχροκερδία. 

οὈβίαῦ αὐἰδαθδιη ἀποιηΐηιβ πάθη, ἀατη τηθῦι ἃ Βαμηθηο τοὐϊηθηαν, 
Θϑπ αὐδτη ἴῃ Ἰαγρίθπᾶο ἰθπθηῦ ρδγοϊδαύΐθη εὐλαβείας 1118. ποιηΐηθ 

Ἰαυαθηῦ ἀθ 'αὰὰ Ὁ 34 8ᾳ. δούπτη θϑὺ. Νϑαῦθ ἰριθαν οἵ δὲ Ὁ 28 ρ]ᾶπθ ἴῃ 
Θοἄθη οΘΠΘΥΘ βαθὺ ἴθ απὸ οὗ μὲν Ὁ 34, πραὰθ αὐτίατιθ 1πΐθυ 86. Β8 018 
αἰνθυβὶ αὖ Ἰάθτη σϑπτβ ἴῃ 605 αἰν!αϊ Ῥοββιῦ. Οπδργορίου ᾿ὔῶ οΘηβθη τη 
οὐῦ, πᾷ μὲν Ὁ 234 πὰ]10 δὲ Βυβοθρύππι 6886. Θυ δηΐτη τοῖς μὲν οΡ- 
ῬΟΒΙΔ βαμπύ, ργοΐθοῦο ποὐϊββι μη: ἀοπδίίομθβ οὖ ἸαυρΊ 0Π65. οταϊ ας 501}1- 
οδὺ ρυορύθυ. ἀπᾶτη Βαμα ουρΙαϊαύθηη. 

9ὕ. φυλάττειν 80. τὰ ἑαυτῶν; οἵ. τὸν φυλακτικόν 1120 Ὁ 1. 
᾿ΦἿ, ὃ κυμινοπρίστης καὶ πᾶς ὃ τοιοῦτος, γοϊυὺ ὁ λιμοκέμβιξ νοῖ] 

κυμινοκίμβιξ, ἀπδθ ποτηΐπα αρυᾶ Αὐοβ]οομυτη βαπὺ (ἔταρτη. 193). πιὰ 6- 
πῶ οὐ ΜΜ. υὖ δᾶ τοῖν ἴΐὰ ἴπ ποιηϊηῖθιβ (1982 ἃ 10. 12; 1192 ἃ 9) 
Ὀγθυΐαβ ἀρππῦ αὐδιη ΝΙο., πἰδὶ αὐοὰ Βαυάᾶ. τιᾶ]6 ἴθ ΜΜ, μικρολόγων 
αὐογαπάδηῃ ἴῃ ΠΟΟ ΘΌΠΘΥΘ τηθηδο Εΐ, 

1191 Ὁ 81-- 1199 4. 18: {Π|Ὸ γα ὐϑεῖβ αἰΐεγῶ βρθοῖθβ (ὑπερβάλλουσα 
τῇ λήψει Ὁ 20), οὐ ἴρβῶ αὐἰάθτα ἀϊνθυβὶβ γύϊομῖθιβ ὀοπβρίοαδ, 56 τιπὸ 
αἰσχροκερδείας ποτηΐπο ποίδπᾶθ. Θὺδ ἴῃ τ θχρ!οδμπᾶδ τω ἀρίθαν αὖ 
μαθι ῶ 0115 τῆς λήψεως ταὐϊομθ. οἸηπΐβ ἡ δόσις ῬγοΥδιιβ πορ]ραύαν --- τὰ 
απο ἴπ Ῥυΐοτθ ρϑπουβ Ὁ 231-81 τοΐϊπθϑ μἱδοθραῦ. ΕΛ ονϊναραῦ βᾶῃθ΄ 
Αὐϊβθοίθιθβ ἴω αποβᾶδτη πιο] θϑίϊαβ; θουττι δαῖτα αἱ ἔοθᾶσμη απδθβύμχῃ 
γ61 νί]θπὰ τηθγοθᾶθπι οαρί4θ βθαυαηὔαι ΠΟΠΗᾺ]108 οογίθ 108, ἴθοῦοβ Θϑ88᾽ 
οοπδίαὺ, πὸ οὔἴθδθ βραγραηὺ αὐᾶθ ΘΘΡΎΘ οοιηραιοίδ βἰηῦ, ἴῃ Ἰαυρίθμαο 
ἀσώτοις 5Βἰγα ]οτο5 ααδτ ἀνελευϑέροις. 

84. τοκισταὶ κατὰ μικρὸν ἐπὶ πολλῷ. ἸοαθιδανοΥ 5, αὐγαχα ῬΒ1]ο5ο-: 
ῬΠΒ. 605 ααἱ τπᾶρπο ἔοθπογο (ἐπὶ πολλῷ) παπᾶ ραυ]αξίτη οὐ κατὰ μικρὸν, 
56 ΘΘΙΘΥΥΙ 6. ΟΡΘΒ 5101 οοτηραταπὺ Θχοιβαθαντιβ 810 δῃ 50 6 ΥῸὺ 16 πο- 
γουῖῦ αὐἰάθ. [ἃ δηΐτη γουὶ ΠΟῸῚ 5112116, βΒθυθῦο Τα ]οῖο 11105 αἀποαὰθ δὰ 
τοὺς ἀδίκους καὶ τοὺς ἀσεβεῖς (1122. ἃ. 6) ΔΌΪΘρΡ αν. 
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4.3 ἕνεκα χέρδους, καὶ τούτου μικροῦ, ὀνείδη ὑπομένουσιν. τοὺς γὰρ 1155 κ 8 
τὰ μεγάλα μὴ ὅϑεν δὲ δεῖ λαμβάνοντας, μηδὲ ἃ δεῖ, οὐ 
λέγομεν ἀνελευϑέρους, οἷον τοὺς τυράννους πόλεις πορϑοῦντας ὃ. 
καὶ ἱερὰ συλῶντας, ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον καὶ ἀσεβεῖς καὶ 
ἀδίκους. ὁ μέντοι κυβευτὴς καὶ ὁ λωποδύτης καὶ ὁ λῃστὴς 
τῶν ἀνελευϑέρων εἰσίν" αἰσχροκερδεῖς γάρ. κέρδους γὰρ ἕνε- 

κὲν ἀμφότεροι πραγματεύονται καὶ ὀνείδη ὑπομένουσιν᾽ καὶ 
οὗ μὲν κινδύνους τοὺς μεγίστους ἕνεκα τοῦ λήμματος, οἵ δὲ ἀπὸ 10 
τῶν φίλων κερδαίνουσιν, οἷς δεῖ διδόναι. ἀμφότεροι δὴ ὅϑεν 

οὐ δεῖ κερδαίνειν βουλόμενοι αἰσχροκερδεῖς, καὶ πᾶσαι δὴ αἱ 
τοιαῦται λήψεις ἀνελεύϑεροι. εἰκότως δὲ τῇ ἐλευϑεριότητι 

ἐνελευϑερία ἐναντίον λέγεται" μεῖξόν τε γάρ ἐστι κακὸν τῆς 
τ 

. καὶ ὃ λωπ.] ΚΡ καὶ λωπ. 8. εἰσίν] οἵη. ΚΡ, 8.9. ἕνεκεν} ΟΧχ 
ἼΠῸ (λ υἱά.) ΤΡ; δοὺξ. ἕνεκα: δὴ ἔυϊ ἕνεκα μικροῦ 14. ΚΡΟΡ γὰρ 
κακόν ἐστι. 

8. ἕνεκα κέρδους καὶ τούτου μικροῦ ὀνείδη ὑπομένουσιν. Τὸ ονεΐίδη 
ὑπομένειν οὐ Ηἷο οὐ νβ 9 ἰπ Ἰοοῦμι τοῦ παρὰ τὸ καλὸν αἰσχρὰ πράττειν 
Βασοθβδιῦ: ΠῸ]1]0Ὸ αὐἰάθτῃ βϑηΐθηξαθ ἀθἐντηθηῦο; πᾶπὶ πᾷ αὐϊάθιη ἴπ τὸ 
γψυϊρὰβ οἀθυιδ αὉἹ ΟὐἿο αἀϊρσηὶ βαηὺ (οἵ. 1120 ἃ 31. 29). ὈΠΠΟΙΠΟΥ οϑὺ 
απδοβύϊο, απὸ 7ᾳγ6 ἴῃ τῷ οὐβίοῶ ἰϑηθὶ διθβϑυϊτηθθν τουατ αἰ ουθηξία, 
ΤΩΔΡΏΉΒΘΙΘ δἰπῦ δῃ ρᾶγγϑθ: καὶ τούτου μικροῦ ... τοὺς γὰρ τὰ μεγάλα 
κι τ. Δ. Νάμῃ ἴῃ ΘΧΘΏρΡ]0 αὐϊᾶθηι ὑυγθππου τη γ8 ὅ ργδθίθυ τπδρηϊδαα!- 
πΘηὶ που ἀρρατθὺ αἱΐα οὖ ἀϊνουβῶ ὡοοθᾶθυθ, ργορύθσ αὰδ8 αἰσχροκὲερ- 
δείας οΥἴτηθη βθροπθηάατη 5ἰ0, σῖπι {Πα ύαγη αἴοο, οαθάθτη, ἄἀθουαμι 60Ὲ- 
ὑδηιύαμι, πη ρθυδπαϊ ᾿Ἰηαἀογηϊέαμι οαρταϊηθτα. ΕἾγΘΒ Ὑ6γῸ δὺ Ἰδ γο 68 (Υ8 1)" 
5018 ἀνελευϑερίας γ6] αἰσχροκερδείας ποίῶ αἴῆοϊ ποὺϊβ οουΐθ υἱχ ρ]ὰ- 
οποτῖθ. Αἡ πΒρΡῸΒ ἰβίοβ αὔοαπθ πονηροὺς καὶ ἀδίκους (γ8 6 5.) 65869 
Αὐ αταθοὼ ἢᾶθο. Θεΐ δηΐμη ρα] ομυϊπα!πθιη Ῥοὐϊββίτηστη ἀθβιἀθυδηῦ, ἀ6: 

. ἀπ ῥχοΐθοίο 6 οοηβρθοῦιῃ αποάδηι ΘΟρτιοβοϊδαυ, πθοθββδυῖο. οὐΐδυη 6 118. 
ααδ γ6] βγη δ, ααὐὺ ἀΐϊνουβα, σγ6] τππᾶρπδ δαῦ ρᾶῦνῶ β᾽ηὐ ὉΠ} 6᾽ ῬδΒΒ1Π - 
σΘμβθραμῦ, αὐᾶπι απ θυ Βαυσταπηδ, τουαση νἱαθαῦιν ἢ ᾿Π 0 ΘΠΪΠΊΟ 6586, 
ἀπᾶθ' παβοδηῦτν απδθοῦπαιθ ΟΟτ}15 Βα] Θοῦω βιιηΐῦ, 

9. 10. 11. ἀμφότεροι ... οἵ μὲν, οἵ δὲ... ἀμφότεροι: δρρατού τὸν 
λωποδύτην οὗ τὸν λῃστὴν ἀπὰπιὶ ρυίατί, οὐ ορροβίθιβ οδὺ ὁ κυβευτὴς 
(γ8 7), βῖπθ ρουϊοαϊο 1116 οὖ δῸ διηϊοὶβ ἰποστα δα ἔβοϊθηβ. Αὖ 14 τηϊσταμι 
οβῦ, 16 αἴθοπι βυαβροούπμη, απο ἴῃ ΠΟ ΠΟΥῸ φΌΠΟΥΘ αἰσχροκερδείας 
γ8 1-18 ἱρβίτβ {Π11π|8 πούϊοπὶβ ΟὈ] νἱβοὶ νἱἀθῦαν Αὐϊβυοϊθιθβ αδπι τπιοᾶο, 
αἴοθηβ καὶ τούτου μικροῦ (γ8 8 54.), ἀΠρσοηύον βαρτέαν! δ, ΑἸ ΘΟΙΒΘΗ- 
ἰδηθατη 6588 ἀϊοθτητβ, ααῦ νβ 8. 9 ᾿ρβίπι βουΐρβίββθ κέρδους γὰρ ἕνεκα 
(μος Θηΐτη οὖ Ρῥ]ατῖτηὶ οὖ ορύϊπι 1 τὶ θα θθαῦ ΡγῸ ἕνεκεν) μικροῦ 
ἀμφότεροι κ. τ. λ., ταῦ οογίθ γβ 19 ἀμφότεροι δὴ ὅϑεν οὐ δεῖ αν 
κερδαΐένειν βουλόμενοι» 

18, εἰκότως δὲ τῇ ἐλευϑεριότητι ἀνελευϑερία ἐναντίον λέγεται 586. 
μᾶλλον ἢ ἀσωτία. 6 5βοηξθηνι, πὸ ν. δᾶ 1191 Ὁ 14. 

10 ἢ 
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1139 αὖ ἀσωτίας, καὶ μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνουσιν ἢ “χατὰ τὴν 4 5 
»" 3 » 

λεχϑεῖσαν ἀσωτίαν. περὶ μὲν οὖν ἐλευϑεριότητος καὶ τῶν 
ἀντικειμένων κακιῶν τοσαῦτ᾽ εἰρήσϑω. 

δόξειε δ᾽ ἂν ἀκόλουθον εἶναι καὶ περὶ μεγαλοπρεπείας « 
διελϑεῖν᾽ δοκεῖ γὰρ καὶ αὐτὴ περὶ χρήματά τις ἀρετὴ εἶναι. 

Ὡοοὐύχ ὥσπερ δ᾽ ἐλευϑεριότης διατείνει περὶ πάσας τὰς ἐν 
χρήμασι πράξεις, ἀλλὰ περὶ τὰς δαπανηρὰς μόνον ἐν 
τούτοις δ᾽ ὑπερέχει τῆς ἐλευϑεριότητος μεγέϑει. καϑάπερ γὰρ 

τοὔνομα αὐτὸ ὑποσημαίνει, ἐν μεγέϑει πρέπουσα δαπάνη ἐστίν. 

16. ἢ] ΚΡ ρζυ. ἢ οἵ. 18. ΚΡῊ δόξαι δ᾽ ἂν. 19. καὶ αὐτὴ] ἴοτύ. 
καὶ αὕτη. 21. 22, ΚΡ μόνον δ᾽ ἐν τούτοις. 

4, 4 4--ῤὀὸ (122 ἃ 18--1128 ἃ 88) περὶ μεγαλοπρεπείας. 

Βαάθιηϊα, (1Τ' 6) οὐ ΜΜ. (4 217) ἴῃ ὑγδοίαπαδ μᾶὸ νυἱγίαΐθ ἰᾷ ἰηῦθυ 86 
ΘΟΙΤΉη6, αἰ γθυβαμι δαΐθηι ἃ ΝΊΟ. παθθηῦ, αὖ Ὡρβοϊαύα ἀθηγαμη τηϑρπδ- 
πἰτπαϊψα ῖθ ἀθβουϊρίϊοπ δᾶ θᾶπὶ δοοθάδπθ; ἀθίπᾶθ οὐΐαπι 1 ἦ αὖ ἴπ ἃρροὶ- 
Ἰαμᾶο αἰύθγο νἱδο πουῖθα βαναυσίας δαὺ οτηϊ αηῦ δῦ βρουπαπύ. Νίοο- 
τηϑοῆθδ, Θηΐμη οὐ 1107 Ὁ 19 οὐ 1122 ἃ 81 τὴν ὑπερβολὴν Ποὺ ἴῃ ρΘΠΘΥΘ 
γοοδηὺ βαναυσίαν καὶ ἀπειροκαλίαν (καὶ ὅσαι τοιαῦται ααἀᾶ, 1192 
ἃ 81); ἃ αὰὸ π8ὰ Βα θτηΐα, αὐἰᾶθπι ἴῃ δα ]θούϊν]8 ποὰ ρ]απθ ἀἰβοθάππὺ 
1288 ἃ 88 8α. (ὃ δ᾽ ἐπὶ τὸ μεῖξον... ἀνώμυμος᾽ οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ 
γειτνίασιν, οὺς καλοῦσί τινες ἀπειροκάλους καὶ σαλάκωνας), απδπηι- 
αὐδπὶ 1221 ἃ 8ὅ ἀππ8 ρἰδοθθαὺ ὃ σαλάκων', βοᾶ ΜΜ. οτππῖμο δ]πᾶ 
ΠΟΘ ΟΠ τϑοϊρὶπηῦ ργαῖοσ σαλακωνείαν οὗ σαλάκωνα (1192 ἃ 817; 
Ὁ 2. 8), εἰβὶ οτίθ πρτὸ ΚΡ οομπῆβυβ ἀἰχϑυῖβ ᾿ ΜΜ. ππϑπὶ 6886 ἀλα- 
ξόνειαν οὐ ἀλαξόνας (Β86ο οπῖπη οὖ 1192 ἃ 81 οὐ 10. Ὁ 3. 8 οχβίφηξ ἴῃ 
ΚΡ). Θυϊὰ αὐυοᾶ ἐν τῇ ὑπογραφῇ Ἐπάρχηΐα, 1221 ἃ 11 ποιηθη βυιθβίθη- 
ἐϊναη δαπανηρίας Ῥτοραπῦ Αὖ 180] οαὐύδ!ορο πουηϊηυχη τηυ]ῦδ, 6588 
αὐδ6 ΒαΒΡΊ Ομ θτ τηουθαηῦ, απ ϑιιρτα (δα Β 7) αποίαξαχμι δϑῦ. 

Ιῃ ἀἰβροπθπαᾶϊβ βϑαύθηξβ ΝΊΟ. Β01100 τηοᾶο ῥυΐσησπι τὸ περὶ τί ν6] 
᾿ ἐν τένι, τϑϊαὔαση τπδχίτηθ δὰ νἱγθαθθιη. πθὸ ὑδιμθη πθρ]θοῦϊθ νὴ0118, ΘΧρ]- 
οϑηῦ --- 1122 ἃ 84; ἀοίπαθ ἀορίηριθαν ὁ μέσος -- 1128. ἃ 19, ὁ ὑπερ- 
βάλλων ---- 128 ἃ 21, ὁ ἐλλείπων -- -:1128 ἃ 81; ὕδατα δοουγαῦθ ΟὈΒ6Υ- 
γαΐο δοᾶβϑθῃι ογαϊηθ ααἱ ἴπ ΠΙΘγα] ταῦθ ογωῦ, αὐ οὐϊδηα απο, βοηὐθηίδ, 
(1128 ἃ 81---38), ροπάογα δ, Ῥϑυγθυϑιδα β ποῦαγῷ ααδθ ἴῃ τἰὐγαβατιθ ρ6- 
ὩΘΙΒ νὴ 5 ῬΘυβριοῖδαν, τοϑροπᾶθαὺῦ υἱψίχηδθ 1122 ἃ 18--1. 

8) 1122 ἃ 18---34. περὶ τί ἡ μεγαλοπρέπεια (--- ἃ 39), Π60 Τὴ ΠῈ18 
μικροπρέπεια καὶ βαναυσία. πῦπι π86 ἀπθοαὰθ δα αἀπθπάθηι τοὶ ἔδιη]- 
Ἰαγῖβ ἀϑᾶτι βρϑούθηθ, οοπϑθηὐδηθαιμῃ οϑὺ (ἀκόλουϑον ἃ 18) πδὸ ἀϊδβραΐα- 
ἀΐοπθ θχοὶρὶ 1Πᾶπ ἀθ ρου ὐαῦθ. Απρυβίϊουι θα δαύθιῃ ἤηϊθυβ ᾿ρ8ὰ 
γ68 οἰγτουτηβουιρύε, δδὺ; πᾶτη τοὶ ᾶ ρου! αΐθ δα οτηποια δόσιν καὶ λῆψιν 
βθροπθπᾶδ, Βῖο ΟΠ ΪΒ λῆψις, Θυοοδη πὶ ΠῚ τῆς δόσεως σθπὰβ ἡ δα- 
πάνη (Υ. 1121 ἃ 12 καὶ τὴν δαπάνην γὰρ εἰς τὴν δόσιν τίϑεμεν), ἀθηϊ- 
αθ ἰπΐου 'ρβᾶ8 τὰς δαπάνας 686 ἰδπέαμῃ ϑαταϊψ θπᾶδθ ἴπ ααΐθυδ ταδρ]- 
ἰμᾶο αὐδοᾶδηη βατηὐθ ἀρραγθῦ. ἴἴρϑ80 ϑῃΐϊμη ποιρΐηθ μεγαλοπρεπείας 
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“«τὸ δὲ μέγεϑος πρός τι οὐ γὰρ τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηράρχῳ τ125 «94 
Ἀ 3 ΄ ᾿ ; ᾿ ᾿ ιν τ 

καὶ ἀρχιϑεώρῳ. τὸ πρέπον δὴ πρὸς αὐτόν, καὶ ἐν ᾧ καὶ 9ὕ 
περὶ ἅ. ὃ δ᾽ ἐν μικροῖς ἢ ἐν μετρίοις κατ᾽ ἀξίαν δαπανῶν 

οὐ λέγεται μεγαλοπρεπής, οἷον τὸ .,πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ “ 

36. περὲ Δ] ΚΌΡΊ ΜῸ περὶ δ. 91, ΚΡΗδ ἁλήτηι. 

ἱπαϊοαΐαν ἐν μεγέϑει πρέπουσα δαπάνη (ἃ 38). Ηδθο οπηπῖα ἴῃ ὉΠ8ΠῚ 
πούίοπθιη ἰθπᾶπηὐ, αὖ ἥπίππι ἀϊνουβίίαθθ ΠΡϑγα!ΐαβ οὐ μεγαλοπρέπεια 
αἰβοθυπδηῦιγ. ΕἸ Θηΐπη 5ἱ ἰῃ ἰρβῶ Πἰθογαὐιαδθ σϑοῦύθ τπιοηυΐτηνβ (δα 1120 
ἂν 4) ὕδϊθιηῃ 1Π|ῶπὶ ῬΥΌΡΟΙΙ απ8}}18 ἴῃ 118 θχβιβύοσθ ἀθθαῦ ααἱ ποῖ ἰαηὔπηι 
οβϑβίαϊθ βθα ϑὐϊδιηυ πϑοθβϑιζαῦθ υἱουϊβ αὐδουθπαὶϊ νϑοδηῦ, τησ]ῦο τηδρὶβ 
ἴπ μεγαλοπρεπείας νἱτύαϊα ἀρουύατη οδὺ (γ. 1129 Ὁ 26 πένης μὲν οὐκ 
ἂν εἴη μεγαλοπρεπής) ροτθπονα 1Πατὴ δ 50105 Ἰοοπρ] δ ΐοσθβ απὸβ Βοτηδηὶ 
ὙΙΓΟΒ ὈΟΠΟῸ5. ἰπ οἰγιξαία ἀϊοππῦ, ααἱ ΡΕΌΙΟ6 λειτουργοῦντες 14 ροΐϊιι5 
πηθηῦ πθ ρθῶ βδιι8 τηΐππ5 Ρἰδοθαῦ αἀπδπὶ π6 Ορθ8 ἀδβῆοϊαηῦ. Ηδαυᾶ οὈὉ- 
Βοῦγα, ἢᾶθο; δὖ δαοίοσθ Αὐϊϑύοίθιθ ραπθ αἰϊπα δοοθᾶδὺ πθοθϑβθ δῦ αὖ 
μεγαλοπρέπεια εἷδ: 1ὰ αποᾶ ἴῃ ΠΒΘύοΟΥΟΙΒ. ΠΟ τηᾶ]6 ᾿ρϑὶ αὐαϑὶ πΟμ 
τηΐουθσαῦ ἀαὰπὶ ἀοθῆπίαπῦ οαπὶ 1866 Ὁ 19 ἐν δαπανήμασι μεγέϑους 
ποιητικήν. Ἠπσο αὐᾶπᾶᾷο ΝΙοοιήδοηθα, ἱποθρουϊηῦ βρθοῦδυθ τηΐητι8 
τηϑηϊξοβέατη οβὺ: αἰ χθυῖβ ἴῃ γοοθ ἐπιστήμονος (ἃ 84) 50 6586 δὐϊδιη Ποο, 
5θ6α 1η. Ἰλοθι ρῥγοάϊναγ ρῬοβίαπδιη τὸ ἔργον τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἰαυάδτὶ 
οοθρύπη θϑὺ (Ὁ 4 54α.). Υ. δᾶ Ὁ 10 5α. 

234, τὸ δὲ μέγεϑος πρός τι. Οὐδθ τηοᾶο ΠοΟ ἴπ σΌΠΘΥΘ. ΟΠ ΠΪΠΟ 
Ῥοβύυ!αία δῦ πιδρσηϊξαᾶο βυχηἐβ, αὐδιηαθδτη οογΐαιη 8] απδτ οὐ ἤχϑπι 
ΤΊΘΉΒΌΓαΤ ΘΟηβυϊ τ (Π 110 Θηΐτι τηοᾶο ααἱ τηθπᾶϊοο ἀθάοτυιῦ απο 1111 
τηδστθπι οϑῦ ἀοπατη μεγαλοπρεπὴς αἰοοίθτ --- γβ 37), ὑδι θη ἴπ βίηρτι! δ 
αὶ θαβατιθ τηϑρηβ ΓΘΌΤΒ ῬΓῸ ἰρβϑᾶσαμι τογατῃ πϑύατῷ Βο]Π]οοὺ αἀἴνθυβῶ ουὶῦ; 
αὖ ἴῃ ΠΙὰ τηδρυϊἐπαϊπθ 1ᾷ βρϑοίαπύθβ αποᾶ ἀθοθαῦ (ω 238 ἐν μεγέϑει 
πρέπουσα, ἃ 3ὅ τὸ πρέπον δὴ) προρδβασῖο δ πᾶπο τϑῦτπὶ ἀἰνθυβι αὔθ 
ἈΙΘρΘσαασ, ὅπ αἸΠ ρθη οσΘ5 νϑ]τητιβ Θ886, ἀαρ]θχ 6886. αϊοθυιαβ ΠΠπα 
πρός τι: δΔοοοιητηοαδθιτη Θηΐτη 6886 ἁπυτηαποάστα ἀθθθῦ ποη ἰδηΐαπι δα 
τοι Ῥχγοροβίζαση, βϑα οὐϊδιηι δὰ ϑυτὰ οὰἱ οϑὺῦ ρῬτοροβιία, πῖδὶ ἔογξθ ἴῃ 
οοάθιη οἴποϊο (γϑ] αὖ ἴῃ 1πα]85 θα 615) τπιῆπβ ρραγοῦαβ ἴῃ ἔυγΆΠΠ0 ΤΠ ΡΉτΙΒ 
οεὺ οὖ ἴῃ ρυϊναίο. Ηος σνβὰ 9ὅ ρυΐοσβ 1οθὺ οοιπτηθπιοσζαίθι (πρὸς αὐτόν) 
φυδταν!β. ΠΟΥΤΤΩ δἰῦ, Ππὰ γΘ 5 δι Ποαΐαγ; πθαὰθ Θπΐτη γ6 αἰ νθυβιιτη 
τὸ ἐν ᾧ οὐ τὰ περὶ ἃ ἅ. -- Ἰία ἴογτθ ϑυπιηῦ θχρ!οδηᾶα, απδθ Αὐϊβέοίθ!θβ 
ΒΟ ΤΊΟΥΘ ἴπ ἔτη Ῥϑιοα γϑυρα γ8 24---26 οοπρθββιὺ, ἴῃ ἰδπξᾷ Ὀγουϊθαῦθ 
οὐΐατη Ῥ]τιτα, ΘΟΙΩΡΙΘχιβ αὐδτη δα τοῖὰ οὐ 88 βϑηξθηξίατη πθοθββασίδ, θσϑηΐ. 

ΠΆΠΠΟΣ ΟἜΡΙΟΣ 1] πρός τι οὐ ἃὉ υπᾷ τοῦ πρέποντος παξυτᾶ βαρι ααν Ὁ 
αὖ ποὺ αὐϊάθιη πθαὰθ ορθαῦ Ῥυΐουθ βθπίθηξ τὸ δὲ μέγεϑος πρός τι, 
Π66 ΒυΪαΒβ υἱσθα!!β δὶ Ῥγορυΐαμι: ααἷβ οπΐπι ἴῃ ὉΠ] ἸατρΊ ομθ ᾿Ό γ8}:- 
ἐδέθχη Ἰαπάαγουτί, τἶβὶ οὐ δὰ Ἰαγριθηξίβ βίδίαπι (πρὸς αὐτόν) οὐ δὰ οἔβοῖϊ 
σοπιβ (ἐν ᾧ "αὶ περὶ δ) δοοοτητηοάαία, 510 

26. κατ᾽ ἀξίαν, αὖ ε5ἰὺ πρέπον. Ὅδ γοοθ κατ᾽ ἀξέαν τ. δα 1115 
Ρ 19; αὐἱὰ νοῖὸ αἰοαΐαν κατ᾽ ἀξίαν Ὁ ἀθ ἀϑὰ τῶν χρημάτων δρὶἊιν 
τατ] ο Τ]ϑ.Ο 8 ῬΘΥΒΡΙ αππὶ αἀπδτη 1116 ἴῃ ἔουυϊ πα ]π6. 

21. πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ: τοίῳ ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος 
ἔλϑοι, αὖ Ο]ῖχο5 Ἰοασϊξαγ Οαγββ. Τ' 76. 
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ϑέριος, ὁ δ᾽ ἐλευϑέριος οὐϑὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής. τῆς 
ϑοτοιαύτης δ᾽ ἕξεως ἡ μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται, 

ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ἀπειροκαλέα καὶ ὅσαι τοιαῦ- 
ται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῷ μεγέϑει περὶ ἃ δεῖ, ἀλλ᾽ ἐν οἷς 

π- ς 3 ΜΞ «ὁ δὲ - 

οὐ δεῖ καὶ ὡς οὐ δεῖ λαμπρυνόμεναι" ὕστερον δὲ περὶ αὐτῶν 

28. οὕτως} 6Χ ἀπὸ (υὐ νἱα.) Ν; οὗτος οοἰῤ. 88. καὶ ὡς οὐ δεῖ] οὁμι. 
Κυ, δὲ περὶ] ΚΡΟΡ δ᾽ ὑπὲρ. 

82. οὐχ ὑπερβαλλουσαι τῷ μεγέϑει περὶ ἃ δεῖ. Ὑουϊδδίμασπη [ουύθ 
μοῦ ἴῃ 1118 αὰο8 πιοᾶο ποίαν βαναύσους καὶ ἀπειροκάλους. 868 

. ααοηδπι ἰδηᾶθπι ἴῃ ΘΘΠΘΥΘ 1ἰ ϑυαῦ ααἱ ηἰμηΐθπτη ξαβύατη οαρίδηῦ, ἴῃ τ 
οὐ ρουταϊ ἐθηΐθ οὖ ροβυυ!δηΐ αἰϊαποὰ μέγεϑος Ὁ ὕὐχυτηατθ δαΐπὶ 58 Π0 
Πθυὶ ροίθβϑὺ, αὖ δῦ Ῥίυγα οχροπαδηξαν ααδη) γῸ5 αὐδηηνγὶβ Πποπϑδία Οση- 
πῖπο ἔογαῦ δαῦ Ῥ] γα αἀπδηι ἰδῦοβ αὐϊάθη νγοβ ἀθοθραῦ αὐἰθιιβ το5 ὑγωᾶῖία, 
οϑύ. Αὰ αποὰ 5ἱ 1 οοσαγταῦμαιν αὖ ἀϊοαΐ δ]αυθ, αὖ δα ΔΙ ὕθυτιτη σΘΠτιΒ 
ἀρτιοβοὶ (τὸ ὑπερβάλλειν τῷ μεγέϑει ἐν οἷς οὐ δεῖν, ἴπδπθ 6886. ῬΥΪτ5 
Πα τθι Ὀγτιὶ ΠΘΡΆΤΙ πο ρούθυϊῦ θαπθ θυτιηῦ ἄπο σθπθτα ἰδίῳ, αὐδο 
ΑὐἹβύούθ!θβ αἰβυϊηχιῦ. Τὴ δαπηϊγαΐιβ Αὐϊδέοῦθ! θβ ΒΡ] θμἄουθη Πυ]ὰ5 νἱν- 
ἐαξῖβ ααστῃ νἱάθγθῦ Που Πη ΘΘΠτι5. Βα 8. ΒΌΡΘΓαΤΙΘ. ΘΟμ Ϊπουΐ, π6 σγο]θη- 
ἰθε διῶ οἥππαογθηῦ, 1ἴὰ ὑαηΐατη τηϑρἶβ ἴῃ Βαχηὑρα8 ΠΙπηϊο5 αὐοβάδηι 
6886. ὀθηϑαϊῦ αὖ αποᾶ ἴῃ Δ]Π18πὶ Ῥαγύθηι ὑθηθγ8 ΘΧρϑμϊββοηῦ ἴῃ αἰϊῶ ραγίο 
τ] ἃ, ρατοϊξαῦθ αὐδδὶ τϑουρογαχσθηῦ, ἱ. 6, ὑπερβάλλοντος ΠοΟ ἴπ Κ,ΘΠΏΘΙΘ 

[605 ἰαῃπδαμη πΟΥΪ5886 υἱάθύυν αὰοὸ8 οὐ 1128 ἃ 19---97 580105 ἀθρίηρ!ι, 
᾿ βαναύσους. Ουδ ἴῃ γτ6 ἔογίαββθ ρϑᾷ]]0 ἰΐου Ἰοοαύαβ οϑβθῦ, 5ἱ οἰνιδαΐθηῃ 
᾿ἱπρθηδθαβ Βομδπουττα. ΟΡΊ 5. Ὡθαπαδηύθηη δηΐθ οου]οβ μα ϊββϑί. 

88. λαμπρυνόμεναι αὖ 1138 ἃ 32 λαμπρύνεται παρὰ μέλος, γ6] ατοᾶ 
ἰάθῃι ϑϑὺ ἐπιδεικνύμεναι τὸν πλοῦτον (1128 ἃ 36). Ἠοποιῖβ αὐποᾶάδπι 
βυπαϊατη Πΐηο σΌΠΘΥΙ 501 Βα 6588 ρραγθῦ; 1ὰ απο βιρηϊβοαύατη ἐαηὔτππι 
οβδῦ, αὐδπιαῦδτη ἴπ ον ξαῦθ υϑὶ ἴπὶ ἀσωτέᾳ ἀαὖῦ οτημΐπο πο ἰύθυα δῦ 
Βαυᾷ προθββατὶὸ ἴθι Βϑθθῦ. 

Ὀ) 1199 ἃ 84--1128 ἃ 19: ὁ μεγαλοπρεπής. Ουϊ ἀασπι Ῥυΐπιο ]ο60 
ἀἰϊοαῦαν βοϊθηίίδιη δ] δι ΒαθΘτΘ (ἔοικεν ἐπιστήμονι γ5 84), γϑύατη ααἰ- 
ἄρτι δβὺ, δῦ ππδιπαπδτηατθ νἰσθαξθμι οὐμίοδμη βθοῦτη ΠΘΌΘΥΘ βαστῃ τϑοῦθ 
ἡπάϊοοπαϊ σϑηῖβ οῦ θ880 Θορη]οηθιη δα δ αὐδθ ΠΟΠΠΪΒ1 οὐμϊοᾶ νἱν- 
ὑαῦθ βυτηδίω ἐπί 6586 ροβϑιῦύ. ΟἿ, αὖ οὼ ἐαπέυτῃ Ἰαπάθηῦαν αἀπ86 78:78 
οοπδίθηὐ, 1118 ὦ 29 ὃ σπουδαῖος ἕκαστα κρένει ὀρϑῶς καὶ ἐν ἑκάστοις 
τἀληϑὲς αὐτῷ φαίνεται, 1128 Ὁ 8 τῶν κατ᾽ ἀρετὴν οὐδεὶς ἠλίϑιος οὐδ᾽ 
ἀνόητος; δἴαπθ αὖ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν 
φεύγει, τὸ δὲ μέσον ξητεὶ (1106 Ὁ δ), ἰΐω ἐν ἑκάστῳ τὸ μέσον λαβεὶν 
ἔργον, οἷον κύκλου τὸ μέσον οὐ παντὸς ἀλλὰ τοῦ εἰδότος. Τύλαπθ. ῥτὸ- 
ὈΔΌΪ6 οϑῦ, δὐϊδτη θὰσὰ ααἱ οὐμϊοῶ μεγαλοπρεπείας νἱγύαῦο δυϊηθαῦ ἴα 
οομρδγδύπιμη 6886 αὖ βθηϊαῦ Ῥυϊτηση οὐ αὐἱὰ δῦ στϑοῦθ ΘοῃβΌ]ΘΥΘ τοὶ 
ξαυαϊ αντὶ δὲ αὐἱὰ τηθαϊοου θυ τηδρηϊοθηθ ἃ ἀρ] οῦαι!, ἀθὶπᾶθ αὉἱ οὖ αὐ- 
ῃμϑπὶ 810 ὈΟπιβ αν  ]δτιιπι τιθὰβ οὔατα αϊρσηϊζαύθ. Νϑτα πᾶθο αυϊάθιηῃ 
γοίοσθηξαν δὰ τὸ ἄλογον τῆς ψυχῆς, τὸ ὀρεκτικόν, πειϑόμενον τῷ λόγῳ, 
ππᾶρ μᾺ]1ὦ οὐμίοω υἱἰγῦαβ Δ Υ6111 ροΐθϑὺ. ϑίπ γϑῦὸ υἱύγτω ρῥγοοθαδύυν, αὐ 
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448 ἐροῦμεν. ὁ δὲ μεγαλοπρεπὴς ἐπιστήμονι ἔοικεν" τὸ πρέπον γὰρ χι55.84 
δύναται ϑεωρῆσαι καὶ δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς. [ἄσπερ 

γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν, ἡ ἕξις ταῖς ἐνεργείαις ὁρίζεται, καὶ τι52υ 
ὧν ἐστίν.) αἱ δὴ τοῦ μεγαλοπρεποῦς δαπάναι μεγάλαι καὶ 

πρέπουσαι. τοιαῦτα δὴ καὶ τὰ ἔργα᾽ οὕτω γὰρ ἔσται μέγα 

δαπάνημα καὶ πρέπον τῷ ἔργῳ. ὥστε τὸ μὲν ἔργον τῆς δα- 

πάνης ἄξιον δεῖ εἶναι, τὴν δὲ δαπάνην τοῦ ἔργου, ἢ καὶ ὑπερ- ϑι 

» 

ὅ. δεῖ] ΚΡΤΙΡΜΡ δεῖν. 

ΘΠ βρϑοΐασθ Υ ΘΠ μητι8 4] τθοῦθ ᾿πΊΡΘΗΒ18 ϑατα θιι8 θὐϊδπα οἰβοϊαι ΒΡΙ6π- 

ααϑηη Ῥοσαυϊᾶ τη ρ ΠΟΘ ηὐἶτι5 αὐϊὰ Ῥτοουτθηβ ὦ 4-- 6, 18 8.; ; 00 » οἰΐαπι 
γοΐθγαβ τὸ ἐμμελῶς ἃ 88): δἰἴθῃηα δατηϊβοοηῦαν, απδβὶ ἃν ΥἱτῸ Ἰοιε ρΡοβύυ- 
Ἰούδαν αὖ Ῥγᾶθ οθίθυϊβ οδ]]θαῦ αγΐθη οἹδα! βο]]θυίθυ ΘΟ] οἰ Θμαὶ νθὶ αὖ 
οἸημτιη ΟΡὑϊπιὰ Ἰοοογατα ορρουύαηϊναῦθ αἰαίατ. ΝῚ θηΐσα οὐβίαῦ απο- 
ΤῊΪΠῸΒ γῸ5 α88 516 απ 6 πὶ τιηῶ 6586 Ια οί ἰπίθυ ἀπὸθ ΠΟΙ Ϊπ68 αἰνὶ- 
ἀαύαν, αὖ αἰύου ταϑαϊίαϊαβ ἐν μεγέϑει πρέπουσαν δαπάνην ἰταᾶαῦ αποά 
Β {15 διῦ πθτηοσαμ αἰ θυ, οομβοϊοποσθση ΟΡΘτιτὰ ρουῖΐο. Αππομ ΒΪῸ 
απθμὶ Ῥοβύθυϊοσθ ἰοθῸ δαἀνοοωνίμηιβ τοῦθ ἀϊοθῦαν αὐὐπθχ αὐϊάδηη, 1086 
ἕουέθ νϑὶ μοιηοὸ {Π|Ό6γᾺ}15 γο] ἄσωτος Αὐ 1116, ΟΡΙΌτι5 5118 υϑοῦϊββι τη 
τἰϑιι5, δἰ αὐ!άθιη μΌο ἴῃ σΘΠΘΥΘ υἱσύπέθιη ρογίθοίδμπι ῥυϑθβυ 550 
οΘηβθὈϊΐαν. --- Ηος Ἰρτῦαν αἀἴοο, Αὐϊϑυοίθ! μι ἴπ μ80 νἱγθαῦθ αα8]θ0 1 1086. 

ἀθβουιρδιῦ ἃρουΐθ ἥπθβ οὐμίοδθ υἱγυα ϊβ ὑγαηβρΎΘβδτιπι ΔΥΤΙΡ 586. απαδθ δα ὦ 
τὸ ἄλογον τῆς ψυχῆς ͵ᾶτα πα]1ο ταοᾶο αἰ ϊποαπῦ, οοπῆβτιμι ατιαδὶ ἀσπιτηοᾶο 
ϑιὺ νοϊαηὐΐαβ ἴπ ατδθοὶβ Βουηθα8 παπᾶ ἀοίαθασγατη Ἰπσϑηίττη. ' 

8ὅ. ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν. ΟΘασπι τποᾶο ἃ 84 δα ἀθβουϊθθη- 
ἄστη τὸν μεγαλοπρεπῆ ΟΡΎΘΒΒυΒ 1100 14 ΘΧΡΟΠΘΥΘ ἱποθρίββοῦ αὐἱὰ 1116 
ἀϑσοτοῦ (ϑεωρῆσαι ... δαπανῆσαι), Ἰὰπο 78 πὶ αἸδραίαπαιϊ τηοάτιπη βαπτπι 
6886 ῥτοθαύμστιβ οδὺ: πθαὰθ ϑηΐμη ἰἃᾷ βιρθυυδοδπθαιμη νἱἀθθαΐιῦ οἱ αὶ 
οἰΐαδια τὴν ἕξιν οὐ τὸν ἔχοντα ΘΟΧΡΥΘΒΒῚΒ γΘΥΌΙΒ᾽ δὰ τπιπᾶτη σΘΟρ ]ΙΟΠΘΤα 
τονοοδνὺ (διαφέρει δ᾽ οὐθὲν τὴν ἕξιν ἢ τὸν κατὰ τὴν ἕξιν σκοπεῖν 
1128 Ὁ 1). Βοβριοιθπθθαβ ἰσιύαν, αὐοτηοᾶο 80 ἰπϊξϊο ἀθ νυἱνϑαΐα αἴἶδβρτι- 
ἐαθῦπμη δῦ Β 1. 2, οοπδίδοϊ (μδιη ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἴ ἕξεις 
γίνονται 1108 Ὁ 21 δίαιθ οὐ μόνον αἵ ,γενέσεις ἐνων ἐκ τῶν αὐτῶν 
γίνονται, ἀλλὰ καὶ αἵ ἐνέργειαι ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔσονται 1104 ἃ 21) οορηΐ- 
ἰῶπὶ ΒΔΌΘγΘ τὴν ἕξιν ααἱ πογογὶὺ τὰς ἐνεργείας; αἰ (αἴ δὴ τοῦ μεγα-" 
λοπρεποῦς δαπάναι Ὁ 2) ποκοϊζαγο παίαταιῃ τῆς μεγαλοπρεπείας 5815 
Ὁ Ἰπαῦίτουθ ἴῃ βαταύππτη ταθοπθιι πὶ απΐθαβ 116 σϑυβαῖασ. ΝΊΒΠΟ- 
ΤΠ απιΠὶ ἴῃ Υ6 ῬΘῚ 856 δαυα ἀπθϊᾷ δα βοηὐθηύίδη αὐδ8 μῖβ. αὐἰᾶθπηι 
γοΥ 8 (ἡ ἕξις ταῖς ἐνεργείαις ὁρέξεται Ὁ 1) πυβαιᾶπι Θχρύθδββδ ἔποταῦ 
Ῥτουοοθῦασ, τϑοῦθ ἀυθιἑαιθαν δΏπο αι «ἃ βυιιδπάδηη Ἰοσθηδίθτη 
τηθηΐθμα δαϊθοῦα, βἰηῦ (ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν) ἱπιροάϊτα Ροὐϊυϑ 
νἱἀθαπύατ. 

ὅ. ἢ καὶ ὑπερβάλλειν: αὐ τλδῆον οἷν 1πηρθηϑῶ ααδ}) ΡὈΓῸ ΟΡΘΙΘ (ατπι8}}6 
αὐϊάθπι τθοΐθ ρούθσας θ85886, π60 ἰδιιθη ῬΥῸ 60 απ816 1δπι τηϑρηϊῆοθ 60η- 
Βοϊξαγ) πϑοθϑβδυίατη θσαῦ. 
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1122 ν6 βάλλειν. δαπανήσει δὲ τὰ τοιαῦτα ὃ μεγαλοπρεπὴς τοῦ καλοῦ “1 
ἕνεκα᾽ κοινὸν γὰρ τοῦτο ταῖς ἀρεταῖς. καὶ ἔτι ἡδέως καὶ" 
προετικῶς" ἡ γὰρ ἀκριβολογία μικροπρεπές. καὶ πῶς κάλ- 
λιστον καὶ πρεπωδέστατον, σκέψαιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πόσου καὶ 

10 πῶς ἐλαχίστου. ἀναγκαῖον δὴ καὶ ἐλευϑέριον τὸν μεγαλο- 

πρεπῆὴῆ εἶναι" «καὶ γὰρ ὁ ἐλευϑέριος δαπανήσει ἃ δεῖ. καὶ ὡς 

δεῖ. ἐν δούτοις, δὲ τὸ μέγα τοῦ ἡπρλανα: τιν οἷον, μὲ μέγεϑος, “νῖ Ὑνῇ 

περὶ ταὐτὰ τῆς ἐλευϑεριότητος οὔσης, καὶ ἀπὲ τῆς ἴσης δα- νῶτα “Ἢ 

πάνης τὸ. ἔργον ποιήσει μεγαλοπφεπέστερον. οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ ἘΞ 
1 ἀρετὴ χτήματος καὶ ἔργου" κτῆμα μὲν γὰρ τὸ πλείστου ἄξιον ««[νν 

τιμιώτατον, οἷον χρυσός, ἔργον δὲ τὸ μέγα καὶ καλόν. ἀνῇ φ γο. 
γὰρ τοιούτου ὁ ϑεωρία ϑαυμαστή, τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς ΤΗΝ 

μαστόν. καὶ ἔστιν ἔργου ἀρετὴ μεγαλοπρέπεια ἐν μεγέϑει. 

18. ταὐτὰ] οχ Ηδ; οοὐν. ταῦτα. 1. 16. ἄξιον καὶ τ. οοτν. ΚΡ (οὐ Ηδ5). 

6--10: αὑὸ δηΐπιο ἃρσαῦ τϑοθηβοῦμυ 86. τοῦ καλοῦ ἕνεκα, 1ὰ αποᾶ 
Ἰοηρα αἰϊπᾷ δϑὺ αὐτὰ {]υὰ τὸν πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος (γ. δὰ ἃ 88), 
τἀταϊγαϊίο Θαΐπηι πᾶ ἴξα Ῥοέϊναν δᾷ τὴν τοῦ ἔργου ἀρετὴν ροίϊι8 βροούαὐ 
αὐδι δᾶ τὴν τοῦ κτήματος ὦ 14--17ὴ; ἀοίπᾶθ ἡδέως, τηδρῚ8 θηΐπι 
ΒΡΙΘμουθ 8.0 ἄθοουθ ορϑυῖβ οοπβοϊθηαϊ ἀο᾽οοία αν αυδτα Βα τὸ δ] αυδη- 
ἄπτα ταΐπαβ αὐξεϊ ἃ: αὐοᾶ ἰσίθατ ἐδγύϊατη καὶ πῶς κάλλιστον Ὁ 8 5. 84- 
7απριῦαν ροϑβὺ δἸἑότατα (ἡδέως καὶ προετικῶς) πογαμη ΠΟῸΠ δϑὺ, βθᾷ οχ- 
Ῥ]οαπαὶ οασϑῶ δααϊδαμι. 

10--18. Τύθταπι δοοράϊξαν δα ταθίοηθπι αὐδ ἰπΐου μΒᾶηο νἱγϑαξοιη 
1τηΐδγατιθ Ηογα τ αύθπι 810. 6 αὐ ᾿αὐσπῃ ἀυάατῃ δα] γ θυ] πλι8, Ἀ] οτῖυβ 
ἔποβ Ἰαϊίαβ ραΐθσθ (αὰ 28 ὃ μὲν γὰρ μεγαλοπρεπὴς ἐλλυσέριός. ὁ δὲ 
ἐλευϑέριος οὐθὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής), Ἰᾶΐὰ Ῥτοργθββᾶ ἀϊβραϊαθομθ 
βοίπητβ αἰ ἀοοθᾶθγθ αποᾶ μεγαλοπρεπείας ῬΥΟΡΥΙαμ δὶ (Υ. δα ἃ 18--84 
οχέύγ); πϑαὰθ θῃΐπη ἴῃ θὰ ρανῦθ ἥηΐϊστη αὐ αὐτίαπθ υἱγύα ! ΟΟΙΩΠ .Π15 
οϑὺ αἰύθτδ ἉΙΡΘΥῚ Ρδγ οϑβῦ. 

11. καὶ γὰρ ὁ ἐλευϑέριος δαπανήσει ἃ δεῖ... ὨΪΤΑΐγτΙΠῚ πηδιϑτιδν, 8 
αυϊάθπι Ῥοὐοϑῦ, ποι ταῖπαβ ΠΙθαΐθ οὗ τϑοῦθ ἀυϑηι ρᾶῦνῶ (περὶ ταὐτὰ 
τῆς ἐλευϑεριότητος οὔσης γ5 18). 

12. ἐν τούτοις δὲ (. 6. ἐν τοῖς "δαπανήμασιν οἷα δεῖ εἶναι; μπᾶ 
οχοθρύϊβ 115. αὔδ8 πη8ΊΟΓϑ, βαμ) τὸ μέγα τοῦ μεγαλοπρεποῦς οἷον μέγε- 
ὅος: ΠΘΡΘ 1Π|8 τηδρ᾿ εἶδα 40 αα88 ποη, δῦ ἴπ πηροηβῶ, 56 ἴῃ ΡΟΥΘ 
ἴπ66 θοτηρᾶγαθο (τὰ ἔργα γ5 8ὃ---θ). δπο θη ΠΠΌΘγα ὐδ8 ἴρβῶ, αὐδηη- 
αυᾶπι ἰπ δῷᾶθιῃ τὸ ψουβαίδ, (περὶ ταὐτὰ οὖσα) οὐ δϑπᾷθτη Ῥϑοιηΐαιη 181- 
οἴω (ἀπὸ τῆς ἴσης δαπάνης), ποι ἰύθμι οἰβοῖθύ, ῷαδθ αὐἱάθτηη ποίϊο 
ΠΟΠ Ῥούονδὐ 886. Τ16]1τ|5 ἀΘΒΟΥΙΌΙ ἀυδ δύ ἀθηΐααθ γουρῖβΒ ἔργου 
ἀρετὴ μεγαλοπρέπεια ἐν μεγέϑει Ὁ 18: δὺο Θηΐη ἃ ῬΥΟΥθαΒ 1115 
»μεγαλοπρέπεια ἐν μεγέϑει. πρέπουσα δαπάνη ἐστὶν“ (ἃ 38) ἀοάποίϊ 
βαχαθβ. Οὐδ ἴῃ ἀρβηϊίομθ ἱρβῶ γὸχ ἔργου, αὐἱρρ αποά ἀϊγογβυση 810 
ἃ Βαπι (ἡ δαπάνη αὐ88 πράξεως 650), δᾶπιοποῦ αὐ ἀ6 αὐοᾶδηι ποιήσεως 



’ 
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δὲ καὶ ὅσα περὶ πᾶν τὸ δαιμόνιον, καὶ ὅσα πρὸς τὸ κοινὸν 
εὐφιλοτίμητά, ἐστιν, οἷον εἴ που χορηγεῖν οἴονται δεῖν λαμ- 

επρῶς ἢ τριηραρχεῖν ἢ καὶ ἑστιᾶν τὴν πόλιν. ἐν ἅπασι δ᾽. 

19. Ἔ ἔστι δὲ] 1060. ποῃ ᾿ἱπέθρθυ. 21. ὅσα περὶ ΚΡ ργυ. οὖ Ὁ" περὶ. 
22. οἴονται δεῖν} ΚΡ οἷόν τε. : 

ΒΘΠΘΥΘ, Οὐ͵πβ υἱσίαβ οϑὺ τέχνη, υἱάθαυον ἀἴββοσθσθ, ΟὗὮ βαρτα δὰ 1122 
ἃ 84 βαᾳ. οχύγν. δαμποῦ. 

19. ἔστι δὲ τῶν δαπανημάτων. Ηΐπο ἀβαὰθ δὰ ἤπριη (1128 ὃ 19) 
1ᾷ ἀπῦτὰ απδουῖθαν τἰθίπδιη ἡ μεγαλοπρέπεια, 46 ου͵ὰβ ᾿πᾶ0]6 ῥυῖπβ 1129 
ἃ 84--Ὀ 18 αἰδβραϊαύαπι Θβῦ, βιιῦση παρθθαῦ Ἰοοῦμη. θΘυδὰ αὐἰάομι δὰ 
το ἄπο ἰδοϊαπῦ αἀπ88 ππᾷ ΟὈβουνδπᾶδ βυπῦ; πθατιθ Θηΐτη δ ΟΠ]ΠΘ ΥΘΥΓΠΤΩ 
γ6] Ορϑῖδθ φϑῃϊτμβ Ομ ΠἶπῸ τηϑρηπορηξϊα ΔΒ θαυ τϑοΐθ ροΐθδῦ, πθαὰθ 
᾿ΒΟΙΉΠΘΒ ῬΥΟΙΩΪΒΟΘ δᾶ ΥΘΥΌΤῚ Βαδστση ΘΟΠπαϊ οη6 αὐπηΐαν αὖ βᾶπο πα ]οῖο 
ἀθ ΠΙὰ οορτίατθ ροββιηὺύ. Ηδθο ἰσιθαγ Αὐϊβίοίθιθβ θχρι]οαῦαστιβ τοῖη ἰἰδ 
αἰβρομῖδ, αὖ ῥυϊσηαμα (---1129 Ὁ 28) ρυθ]οω 1Πὰ οἴβοϊα οπυτσηθσθῦ απδθ 
οὐηηΐατη τηδχῖτηθ ΒΡ] Θπάοσθιι ααθπάδταη γ6] ροβύμπ!θηῦ γϑ] ἔοσαπέ: ἀθὶπᾶθ 
(--1199 Ὁ 88) ἀοσοαῦ αὐϊπδτη β᾽ηὖῦ Βουἶπ65, πἀπᾶθ πϑὲϊ οὐ απϑτηϑατηοάθμι 
16. ἔδυ αν! ᾿πβίσυοί!, δα ἀποὸ85 50105 μᾶθο υἱτέυβ ρϑυξηθαῦ; ἀδθπίατο, 
ααπτη τθυλϊπου]ῦ 6586 αὐδθάδτῃ τηδρηϊῆοα αὰδθ ΠῸΠ βἰηῦ ῬῈΌΪ1ΟΙ 7018, 
(--1128 ἃ 19) τϑοθηβθαεῦ ρῥυϊγαίαδ δὰ ἰπ ααΐθτβ ἰξθιη ΠΙοθαὺ ἔαβίύστα οὖ 
ΒρΡΙΘπάογοιη δῇροίαγθ, ἀστητηοο πθ ποοϊσαίαν ἱπίθγηδ, μεγαλοπρεπείας 
16χ, ῬγΟΒΙΌΘΠΒ ΡΙδπθ ῬΌΒ|}]ὼ αὐδθαῦθ, 'ἱπ το ]ασὶβ ργὸ αϊνγθυβῶ συογαμι 
πϑύατγᾷ, βίπροϊα ἀἰβρθηβδῃϑ. 

19. ἔστι δὲ τῶν δαπανημάτων οἷα λέγομεν τὰ τέμια (ααὖ, αὐ 1 ἷπ ΜΡ 
Ἰορῖζαν, τίμια 5ῖπι δυίϊοι]ο), οἷον κ΄ τ. Δ. Ἔργα τίμια 6856 οὐ κτήματα 

τίμια τηοᾶο νβ 1 5. δυδϊνίτηυθβ; δὰ 1Π1ἃ ργᾷθ ἢ18 νυἱγξαθθιπ βρθοίδσθ. 
Ουοᾶβὶ απὶ δἀἀογθίαν, οὐϊατη ἱηΐου τὰ δαπανήματα 6886 τίμια δἴατπθ ἴῃ 
μἷβ Ἰοσῦτα ΠΒΆΌΘΥΘ τὴν μεγαλοπρέπειαν, πὸπ Θεβοὺῦ ἴπ απὸ οἴἴβδπᾶθυθβ. 
Νϑο ἰδιηθη δα Πδπο, βθηὐθηξδη ᾿τηρ]οπάδη σου ἰδύα αἀπδ8 ΘΧβουρβὶ- 
τιὰβ Βα βοϊαπέ. βίη ΠΙυὰ ἔστε δὲ γ6}18 ΒΌΡΡΙΘσθ ἦ μεγαλοπρέπεια (ἃ 

᾿ ααοα Ῥ6Υ στδμητηδύϊοδμη γϑξϊομθιη --- νυ. γ8 18 --- 58Π6 ᾿Βοθί), ἀαθτύα 15 
Ργοΐθοίο 8.) ΒΟΥΙΡύΟΥ αἰβουξο ρ]ϑοσθσις ἀθῖποθρβ ΒΟΥΙΌΘΥΘ καὶ ἔστιν ἔργου 
ἀρετὴ μεγαλοπρέπεια ἐν μεγέϑει. ἔστι δὲ (ἡ μεγαλοπρέπεια) τῶν δα- 
πανημάτων οἷα λέγομεν τίμια. ΝΟ. τα. Μαποῦτῃ μος Ἰοο0 οὐ ταυίϊ- 
Ἰαύατη βθυτηομπθαι πού ὈἸ ΠΊΠ8. 

21. καὶ ὅσα πρὸς τὸ κοινόν --- ΑὉ [ἴ58 οβοῖΒ αὐδ8 τοὶρυ]οα6 
οὔτιβα Βα Θυπὐαῦ, ἴρβὸ Ασϊβίοθιθ δαοίοσθ, πθ θᾶ φυϊάθτη ΕἸ 880 
Ρτΐοτθ. Ἰοθο σγβ 30. 21 ΘΟΙΩΠΘΙΠΟΥ̓ΆΠ ΌΓ. Νδτη τὰ περὶ ϑεοὺς καὶ περὶ 
πᾶν τὸ δαιμόνιον - ϑυσίας οὐ τιμὰς οὖ αὐδ ἱπᾶθ Ρϑπάθπῦ συνουσίας 
-- ρνυϊαὺ ὑπὸ τὴν πολιτικὴν 6856 οὐ δ ΠΠἃ δὰ βαῦτῃ τιϑατα πη οἰν τ αῦθϑ 
γϑοθρίῷ γ6] ἱηνθηΐδ: ν᾿. αἀπδ88 Ἰἰθριιηΐαυ 1100 ἃ 230--28. ὕὉπάθ δρρατγοὺ 
ἰού! παὶς ΒΘ που γ8 20--98 ἰδπααᾶπι ππὶ τοῦθ γβ 8ὅ ορροπὶ τὰ ἴδια. 

28. ἐν ἅπασι δ᾽ ὥσπερ εἴρηται: 50, ἃ ῶὅ τὸ πρέπον δὴ πρὸς 
αὐτόν. ϑυθ)θούππι οπΐπι ἴθ ἀναφέρεται οβὺ τὸ δαπάνημα (γ5 19) εἰ 

ν νων,» 
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1320 34 ὥσπερ εἴρηται, καὶ πρὸς τὸν πράττοντα, ἀναφέρεται τὸ τίς 44 
ΥῸΥ “8 

ΤἊΝ 
ὧν καὶ τίνων ὑπαρχόντων᾽ ἄξια γὰρ δεῖ τούτων εἶναι, καὶ 
μὴ μόνὸν τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ ποιοῦντι πρέπειν. διὸ πέ- 

νῆς μὲν οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπήρ᾽ οὐ γὰρ ἔστιν ἀφ᾽ ὧν 
πολλὰ δαπανήσει πρεπόντωρ᾽ ὁ δ᾽ ἐπιχειρῶν ἠλίϑιος᾽ παρὰ 

τὴν ἀξίαν γὰρ καὶ τὸ δέον, κατ᾽ ἀρετὴν δὲ τὸ ὀρϑώῶς. πρέ- 

πει δὲ καὶ οἷς τὰ τοιαῦτα προὐπάρχει δι᾿ αὐτῶν ἢ διὰ τῶν 

προγόνων ἢ ὧν αὐτοῖς μέτεστι, καὶ τοῖς εὐγενέσι καὶ τοῖς 
ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα᾽ πάντα γὰρ ταῦτα μέγεϑος ἔχει 

καὶ ἀξίωμα. μάλιστα μὲν οὖν τοιοῦτος ὁ μεγαλοπρεπής, καὶ : 

ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν ἡ μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ 
εἴρηται" μέγιστα γὰρ καὶ ἐντιμότατα᾽ τῶν δὲ ἰδίων, ὅσα 

80, ΚΡΟΡ οἷς τοιαῦτα οὐ ἢ τῶν. 

πρέπει (οἵ, οἴονται δεῖν γ5 29): αὐδ απϊάθηι γ65 ροβύαπδηι οδὺ το αα 
πρὸς τὸν πράττοντα (νγ5 34) ἴατι ἴπ 1ΠΠ|ᾶτὰ ουτηδι τὸ τίς ὧν ΔΌΪΟΙῸ. 
αδθυθαν αΐθμι ἴω (θ ἀσδθυβ γθρτιβ: ὑπ δὴ 18. ααὶ ἀραῦ ἴῃ αὐδάδηη 
αἰροϊδαῦθ δἰ (τὸ τίς ὦν, αποᾷ ροβύθυϊουθ 1060 νβ8.80 --- 88 Θχρ)ϊοαξατ), 
ἔστη 8δῃ. 111} ὡιᾶδὶῦ Βα Ποῖθη8. τουθτη οορίὰ (τὸ τένων ὑπαρχόντων, απο 
Ῥυϊογα 111ὼ γβ 306--- 29 βρθοίδηδ). Νδη ρῥγοργία αὐτίπαιιθ ἀξέα (ν8 29; 
οἵ. ἀξέωμα ν5 838) βρΙοπάϊαθμι αὐ τηρᾷϊξαποϊ ργοροβίθω οϑβῦ. 

20. διὸ πένης μὲν: οΥἵροὸ πένης οἰΐαιη 18 νοοαῦαν ααἱ ταθα! ΟὈΥ ΓΟ Υ 
γ8 Ἰηδίγιοῦιβ θϑῦς; ααἱ θηΐτη γ6γ6 βιηῦ ΡΘΌΡΘΙΘΒ οὗ θρθηΐ, γΘ Ῥούϊ 8 αὐυϑ 
Ῥυπαρθηὐῶ αυδάδτῃ (ἠλέϑιος ν8 28) του πθαμθαῦ πθ ἀθ τηϑρ 8. Βαμα  Ὀτι8 
οορτυθηῦ. 

80. οἷς τὰ τοιαῦτα προὐπάρχει δι᾽ αὐτῶν: τηϊηίτηθτη Ποο οὐ αὐδδὶ 
Ἰηβτησπι σθμπΒ οϑὺ αἀποὰ δαπίζαῦαν. [Ιπαϊρπατη ΘηΪπῚ, ῬΥΪαΒατιδπ ΤῸ8 
Τα] αν ῖβ δα θὰ ἤθη παρθθαῦ ἰὰπαῦδιη τηϑηβαγῶ δύαιιθ βία 1118, 115 
απδ ἴθ ἀΐθῃ αὐδδὶ αἰβασηὺ 1Π|ὁὸ0 δα οοτηρᾶγϑηᾶδμι τηδρηϊβοθηύαθ 
Βρϑοίθηη ρα. υδθ νϑῖὸ ἱπᾶθ (-- ὅσα τοιαῦτα ν8 82) δἀἀππξαν τηδρ 5 
τηδοίβαιθ δ τοὺς ἀρίστους ἴῃ οἰνίναίθ τοὶ ἰστωδαοαμπῦ; ν. βαργῶ δὰ 
ἂ 18 56. 

81. καὶ ὧν αὐτοῖς μέτεστιν 1, 6. καὶ διὰ τούτων ὧν. Δὰ νατία 
βοοϊθέαθαμη σθπθτῶ ρστϑἀϊβαπθ οορπδίϊομβ βρθοῦδι! ϑρρδγθῦ. - 

84. ὥσπερ εἴρηται: τοβρίοϊθη 5 πῶθο βαπῦ ἀϑαὰθ δὰ νβ8 19; οὖ δὰ 
αὐϊάθτα αὖ ῥταθπηίββατη δῦ (μάλιστα μὲν οὖν τοιοῦτος ὃ μεγαλοπρεπής 
γ8 38) αὐυοᾶ γῥγοχίτησμη αὐϊᾶθχη (γ8 28 --- 88) αἸούππι οναὺ βθᾷ ροβύθυϊιβ 
ααδπι αἰύθυτιτη (ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν ν8 84 --- 4ἀΘ αὐϊθὰβ γ8 19 
--ῶϑ. ογοῦ δούατα). Μουθ 80]1ἴ0. 

8ῦὅ. τῶν δὲ ἰδίων (80. δαπανημάτων ν8 84) ὅσα... Ῥταθαϊοαύατη 
ἴῃ 86 Θῃηυποίδείομθ ρυϊπηατη απἰάθη) οϑὺ ,, μέγιστα καὶ ἐντιμότατα ““; διὰ 
ἰδέ. νύ θϑάθιη ροὐϊββίση τη τὴν μεγαλοπρέπειαν φουθίποτθ ἀπάτη (τὰ 
τίμια γ8 19) Θοπηρθυΐσατιβ. Τὸ τέμιον ἰρίθαν 8θι τὸ ἔντιμον ΟΟΙΩΤΗτΙΠῚ5 
οδὺ ποίϊο, αὰὰ ῬυΪα8. σθητβ (γ5 19---28, αποα ῬΌΡΙΟΙ 7αγ]8. 6580 ΑἸΧΙτη 8 

«: 
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45 εἰσάπαξ γίνεται, οἷον γάμος καὶ εἴ τι τοιοῦτον, καὶ εἰ περί τ128.« 
-“7ὦ ς ΄ ἤ Ἃ 3 3 ΄ ΕἾ 

τι πᾶσα ἡ πόλις σπουδάξει ἢ οἵ ἐν ἀξιώματι. καὶ περὶ 

ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς, καὶ δωρεὰς καὶ ἀντιδω- 

ρεάς᾽ οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς ὃ μεγαλοπρεπὴς ἀλλ᾽ ξ εἶ 

εἰς τὰ κοινά, τὰ δὲ δῶρα τοῖς ἀναϑήμασιν ἔχει τι ὅμοιον. ὅ 
μεγαλοπρεποῦς δὲ καὶ οἶκον κατασχευάσασϑαι πρεπόντως 

» ΄ ιή - 
τῷ πλούτῳ᾽ κόσμος γάρ τις καὶ οὗτος. ᾿ καὶ "περὶ ταῦτα 

μᾶλλον δαπανᾶν ὅσα πολυχρόνια τῶν ἔργων᾽ κάλλιστα 
γὰρ ταῦτα. καὶ ἐν ἑκάστοις τὸ πρέπον οὐ γὰρ ταὐτὰ ἀρ- 

, δὲ Α ΑΑΘ' ᾿ 4 τὰ δ -" Ἁ ᾿ ὴν " ΩΝ μόξει ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις, οὐδ᾽ ἐν ἱερῷ καὶ τάφῳ᾽ καὶ ἐπὶ 10 

ἢ. ΚΡΟΡ ἡ πᾶσα πόλις. 8. καὶ ἀντιδωρεάς} οτι. ΚΡΟΡ͵ 

δα Ὁ 21) οὕὐτπὰ Ποο ῥγίναϊο ρϑπθγθ οοπέϊηθίιγ: οἵ. οὐΐδπι.,, καλλιστα “ 
1128 ἃ 8. Ῥοβίαυδιηιν δαΐθιη 60 ἀἰθβοθηϑιπι θϑὺ, αὖ 1128 ἃ 1 -- 9 5 πρ]α 
Ῥογοθηβοδηδαν αὐδ πίον ᾿υϊγαία, τηδρηϊθααϊπθ 8δὸ αἱσπϊίαῦθ χορ! ]δηῦ, 
ααῦ τ ἀρρατοῦ δῦ γϑυὶ8 ἀθοϊαγαθαν αἰϊπα αὐἰα ᾿ἰβάθι 1Π6586: ΘΟΙΉΤη6- 
τηογϑπᾶδ, θη Θῶ 6586 γἱἀθηὐαν ατι86 1ζα Βα ρῥυϊγαῦω αὖ ἴδ ἤπθβ νἱὔδθ 
Ῥυϊναῖδθ οχοθαφηὺ δίαπθ αποδδιησηοᾶο οὖ ἰρβὼ δ ρῬυθ]οατη στὰ οἰντἰᾶ- 
ἐθιπαπθ αὐξίποαπὺ: ν. ἃ 3 περὶ ὃ πᾶσα ἡ πόλις σπουδάζει ἢ οἵ ἐν ἀξιώ- 
ματι, δι ὅ εἰς τὰ κοινά, ἃ κόσμος (Δῃποι δθᾶθβ τηδρηϊῆοαθ τ Ὁ 6 τὴ 
Ῥο ἰββίπηαπι θχουπδηῦϑ), ἃ 8 ὅσα πολυχρόνια (πδτὰ οομαϊξουῖβ Βα ρουβε θα 
τηϑηθηὺ οἰντυας). 

ῶ. καὶ περὶ ξένων δὲ ὑποδοχὰς... Τὰπι πορ]σθηΐου μᾶθο ΒυὉ- 
απο βαηῦ αὖ ἀυθιθαϊθ Ῥοββὶβ αὔγαση τα8}158 οορτἐαίίοπα δάάθγθ σπου- 
δάξει ἡ πόλις, αποᾶ ῥτοχίτηθ δη θοθαϊῦ, δῃ ἡ μεγαλοπρέπεια ἐστιν, αποὰ 
γοιπούϊαβ αὐἰάθηῃ (ν. 1122. Ὁ 84) β6α 1460 Ῥγοθθ 116 οϑὺ αὐἱᾶ οχ βθαῦθη- 
ἀἰϊθυβ νϑυθὶβ (οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν... ὃ μεγαλοπρεπὴς γ8 4) οἸποοῦ ποὴ 
δα, ἀοῆχυμη 6586 βουϊρίουθιῃ ἴπ ρθποιθ τῶν μεγίστων καὶ ἐντιμοτάτων 
(ν. δᾶ 1192 Ὁ 86) αὖ πο 801}1 ποροίϊο δὰ ἴρβϑμι υἱγθαξθιῃ τορυθαϊααν 
Ὁ αὐᾶτῃ παθο βρθοίμηῦ οτπηΐα. Α βοηξθηξι, θμΐτι π1} τηὐθγθβύ, αποπίδπι 
οὕ περὶ ἃ ἡ πόλις σπουδάξει αἰτίπατπθ βαθὺ γϑυὰμη ρΌΠαΒ; ΠῚ ἀσΠῚ 
κοινὰ (γ5 δ) Θαάθηη 6586 οοπβύθυ, ἔπτη θἐΐατη γάμος (γ8 1) παπᾶ ε]]Θηστη 
οϑὰ; β8η6 ΘηΪπὶ Οἰγίθπτη ΟΠἸηΐθτη τοίου, ΠΟ δ Ι]18 σϑηδὶβ ππΡ 115 Ῥυόσα 
Ῥτορθηΐθπι. 

9. καὶ ἐν ἑκάστοις τὸ πρέπον... (ὦ 18) τὸ ἐν τούτοις μέγα. Β6- 
οΟΡ β ̓ πΡΥ 18. ̓ υϊγϑῦβ βασι (1122 Ὁ 8 544.), τηᾶρηδι ἴῃ ΠΟΟ σ6- 
ΠΘΥΘ γαγιθύδβ γϑυττη ἔμούδ, θδῦ; αὐ π6 ᾿πβυϊυπεϊο απ Ῥαγία οὈβοιγθῦθν, 
οὐ μᾶθο οὖ βϑατπβϑπέίϊα (--- γβ 18) δάδαπύαν γϑρϑυϊοϊβ ρούϊαβ γν6] δχρ! δ δ 
βθη θη 8 αα88 Ῥυϊάθιῃ οοπβίδηῦ αὐδὰ πουΐβ ρτοροβιθίβ. Εὖ ῥυϊμπησπι 
αὐϊάθηη πθ Ῥύϑθ οοτημηθπηὶ τηϑρηϊ ἐπα 6. βατηύατπτη αἰ θγθηξία, σθυτι η6- 
οἰ ραύαν, δὰ πούατδτη τοῦ πρέποντος, αποα 'ρβὸ πουιΐηθ υἱσδα ϊβ ̓ πο]π- 
ἀἰδαν, τϑυοοδπηαν; οἵ, 1139 ἃ 34 5. τὸ δὲ μέγεϑος πρός τι... τὸ πρέπον 
δὴ πρὸς αὐτὸν. καὶ ἐν ᾧ κοὰ περὶ ἅ. 

10. καὶ ἐπὶ τῶν δαπανημάτων ἕκαστον: ἘΪΠ ΤΙ 4880 αὐϊάθμ Ἐρὸ 

Ρουθ ποηῦ; αποα Θηΐμι βαρ] οΐου ἐν μικροῖς ἢ ἐν μετρίοις (1122. ἃ. 26) 

ΨΚ ψιε'  μμΝ 
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ι81Π: τῶν δαπανημάτων ἕκαστον μέγα ἐν τῷ γένει, καὶ μεγαλο- 4 ὁ 

1ὅ 

δὰ “φ ἐ τἢςς 
ΤΥ Στ ὐ ΡῈ δικόν ἃς 
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πρεπέστατον μὲν τὸ ἐν μεγάλῳ μέγα, ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἐν 
τούτοις μέγα. καὶ διαφέρει τὸ ἐν τῷ ἔργῳ μέγα τοῦ ἐν τῷ 

δαπανήματι᾽ σφαῖρα μὲν γὰρ ἢ λήκυϑος ἡ καλλίστη ἔχει 
μεγαλοπρέπειαν παιδικοῦ δώρου, ἡ δὲ τούτου τιμὴ μικρὸν καὶ 

ἀνελεύϑερον. διὰ τοῦτό ἐστι τοῦ μεγαλοπρεποῦς, ἐν ᾧ ἂν ποιῇ 

14. 156. ΚΡΟΡ γὰρ ἡ καλλίστη ἢ λήκυϑος ἡ καλλίστη μεγαλοπρέπειαν 
ἔχει. 

Θχροπαϊζαν, βθὰ Ἰαβύδ τῆϑπὰ β5θὰ Ἰατρῶ, ΟΥΠἾἿΠΟ ΔῸ ΒΟ. σΌΠΘΥΘ 816- 
Ὠππὶ Θϑῦύ. 

12. ἐνταῦϑα δὲ (80. μεγαλοπρεπὲς) τὸ ἐν τούτοις μέγα 1. 6. 'π 5ἰπ- 
σα 5 σθῦὸ αὐϊθαδβαπθ τορὰβ ἴδ, αὖ ῬΥῸ βὰ0 αποᾶατιθ σΘΠΘΥΘ 510 τηρΉ τη. 
Ηΐϊο δηΐπὶ ἀθιποηβίγα θ γοστη αἀ86 γοοδϑηθαν 818 Αὐϊβύο θα δῦ. δ η- 
ἐθηύία δαὔθμι ΡΥΟ Δ Ὀ1)15 δῦ οὐτὰ 118. αὰᾶθ ργδθοθάπηῦ οομποίπθηβ, ἄσπ- 
τηρᾶο π6 ἷπ 16. Ῥ6ΥΓ 86 διηιὶσιιᾷ ΟἸΏΠΘ5 ὕθυτηΐπο8. ΒΕ Ὀ]αΐοβ. 6586 Ῥυΐθ8. 
δαμὺ ϑηΐτη ῬΥΪΠῚ ΠῚ 1 ΤΟΌσ5 ΒυτηΔ 18 ΥΘΥΘ τηϑρηδ, Βα 8 ΟΟΥῦϊβ ΠῚ θυ 
ὦ οοὐουϊβ αἰδβυϊποία; αὔαθθ ἴῃ ΗΪΒ8. 50118. ΟἹ 18. δὰ οορτίαν!ο γουβαθαν (ν. 
ἃ γβ 10). ϑαμπὺ ἀρίηαθ ἱπύου θὰ αὐδ6 Ἰἀθηθ θη τηδρυιδ βαπῦ ταῦ] ίαθ 
οὐ ἀιῖρὶαθ συδάσαμι αἰ θυθηύϊαθ αὖ Τηΐγῶ Ἰρϑαμπι ΠΟ σ'ΘηΒ ΒΙ ΠρΊ]8, 51}- 
σα] 18. οοτηροβίθα τϑοῖθ δὰξ ρᾶῦγῷ δαὺῦ ᾿ηξθὺ τηδρτδι τηϑρηδι ΟΘΗΒΘΘΠ ΕΣ, 
Ποηΐααθ ααοῃίδγη Πατ Δ ΗΘ ΤΠ ΥΘΥΌΤΩ ΟΠ ἾΠΟ οοτύαβ αὐϊάδτῃ το π8 οϑῦ, 
δπαπῦ δέϊδιη αἀαδθ δΌβοϊαὐθ οὐ βἰτηρ οἱ θυ τηδρηδ βἰπὺ ἀϊοοπᾶδ, αἰῶ π1}1]} 
οϑὺ αὰὸ βυρογθηΐασ. Εὖ ἴῃ Πὶβ αὐἱάθτη ΡῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΉτΒ υθυβα αν γ8 12 
ΒουΊΡΘη5. ἐν μεγάλῳ. 

18 -- 10. καὶ διαφέρει τὸ ἐν τῷ ἔργῳ μέγα τοῦ ἐν τῷ δαπανή- 
ματι... Ἐϊοηΐτη ροβίασδιῃ ἱπᾶθ ἃ 1122 Ὁ 19 τὰ (μεγάλα) δαπανήματα 
Ῥο ϊββι πηατη σϑοθηδαϊῦ, αὖ Παπογοὺ. αὐϊμδτη 1118. βαστη Παρθγθηῦ ἸΟΟΘΆΠῚ, 
Ἴδα Αὐ᾽βίοίθ!θβ ἴπ τηθυποσίδηη τουοοδηάτπι οΘηβθῦ, βαταἐίϊβ τηϑρ ὑπ] 6 ΠῚ 
πηϑτ μασπα ἱτηρ]οσθ μὰ7ὰ5 νἱγύπϊβ οἰβοίπιη. Ὁὺ ϑηῖπι ἱπρθηΐαηι τοῦ 
μεγαλοπρεποῦς ἴπ 60 οθΥζαν αποα πυπαῦδηη ἱτηρΘη888 8888 Ῥγοΐαπαϊύ 
ηἶδὶ δᾶ ορὰβ τιδσηθτη (1122 Ὁ 8 5.), ἴτηο οὐΐδπι ταΐπουΘ βατηῦι τηδρη ῇῆ- 

᾿ οομδίογ ῬΘΥΘΠΒ 8510 ΤὩΌΠΘΥΘ χϑοῦθ ἔπηριθαν (1122 Ὁ 18 5.): [ὦ ἀρραγοῦ 
ΠΟΠ Τηΐηὰ8 ΟΧ δαγθυβᾶ ραγύθ ἤθυὶ Ῥοβ86 τιῦ τηυ]έα δία αθ τηδρηδ, ΘΧΡΘΠ- 
ἀφηθαν οὐ ἴῃ τὸ ὑδῆδο βυτηῦα ἱπαϊρπῶ οὐ δα ορὰβ ἴῃ αὑο τὸ κτῆμα ααἱ- 
ἄρθυα θχϑϑ δῦ, τὸ ἔργον δαΐοτα τιϊπΐσηθ ϑαἀτηϊγ!οηθια τπονοῦ (οὐ γὰρ ἡ 
αὐτὴ ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργου 1122 Ὁ 14 54.); ἀπο αὐταχηαπθ 8] 1Θ ΠΌΤ 
6586 ἀϊοοπάπηῃ οὐ Ὁ μ8ο υἱγύαϊθ, αὐἱρρθ ἴῃ αὐ τῷ ἔργῳ ἰύῶ ῬΥΊΟΥΘΒ 
Ῥαχίθβ οοποθάδηναν αὖ ἀρβηίϊαίας καὶ ἔστιν ἔργου ἀρετὴ κ. τ. 1. 
1122 Ὁ 18. 

14. ἔχει μεγαλοπρέπειαν παιδικοῦ δώρου: ἐν ᾧ τὸ δαπάνημα μὲν 
μέγα, τὸ δὲ ἔργον οὔκ (γ6] ἐν ᾧ το ἔργον οὐκ ἔχει κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δα- 
πανήματος γ8 18). 

16. ἡ δὲ τούτου τιμὴ... ἀνελεύϑερον: 5θὰ ργούϊυτη 80 ἀϊρη αῦθηι 
Βθὰ δοβυϊηδθοποιη ἀϊοίτηιβ τὴν τιμὴν 68586,ᾳροπδίαῦ ἴῃ αὐϑοιπαὰθ γ6 Π6 
τὸ ἐλευϑέριον αὐἱάθηι ἱπδὶύ, ΔῸ δῷ ῬγοΥβαβ Ἀ06888 τὸ μεγαλοπρεπές. 

16 8ᾳ. διὰ τοῦτο... κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δαπανήματος. ὙὶΒ Βυὰ8 Βθη- 

νιον νον ὀξεῖ υς ἐδ ον εις 



τ 3 ον. 
Ἐ » 

τ ὰΝνἤθ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4 ὅ. 6. 251 

45 γένει, μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν (τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐκ εὐυπέρβλη- 1138 11 
6 τον), καὶ ἔχον κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δαπανήματος. τοιοῦτος μὲν 

εοὖν ὁ μεγαλοπρεπής, ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων καὶ βάναυσος τῷ ἘΡΘΣ ΚΟ 

παρὰ τὸ δέον ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει, ὥσπερ εἴρηται. ἐν 30 ἼΞ 
γὰρ τοῖς μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀναλίσκει καὶ 
λαμπρύνεται παρὰ μέλος, οἷον ἐρανιστὰς γαμικῶς ἑστιῶν, 
καὶ χκωμῳδοῖς χορηγῶν ἐν τῇ παρόδῳ πορφύραν εἰσφέρων, 
ὥσπερ οἵ Μεγαρεῖς. καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ποιήσει οὐ τοῦ ᾿ 
καλοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τὸν πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος, καὶ διὰ οὕ 

11. 18, ΒΕΚΚ. ποιεῖν" τὸ γὰρ... εὐυπέρβλητον, καὶ. 24. ΚΡ οἵ μέ- 
γαροι. 9ῦ. 26. ΚΡΟΡ διὰ τὰ τοιαῦτα. 

ἐδηξίαθ ἴῃ πηθιηῦτο ἐν ᾧ ἂν ποιῇ γένει γοβίία 6ϑύ. ΠΙοῖ αν δηΐμπι τὸ 
μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν (αποᾶ Ρ6᾽ 856 αὐϊάθιη τῷ μεγαλοπρεπεῖ ὑγ] Ὀ18556 
μδο 5βα]ύθμι Ἰοοοὸ αἰβραύαὐϊομβ ΡΆΘη6 ᾿πβιριατη θγαῦ) οοτΐο, αὐδιηαπδηι 
γΆΤΙΟ, ΤΟΥ Τη ΟΡΘΙΌΤΙ ΤΠ ΠΘΥμΙ ΘΘΠΘΥΘ ΟἸΤΟΌΤΗΒΟΥΙΌΙ τῖῦ ὀχίτα ἰβέοβ ἤΠ68 
ἦδτα εἷς ΒΌΠ]ατη : 50 Π]οϑὺ ἱπέθυ θὰ ααϑ8 ποῖ ἴρβῶ βιπὸ μεγάλα. Ὁὺ νϑτὸ 
ἴῃ Ποὺ ρἜΠΘΥΘ τὸ μεγαλοπρεπὲς βρθούεθαν, δοορᾶαὺ πθοθββθ ϑὺ ἃ] ΘΓ ἢ 
καὶ ἔχειν (τὸ ποιούμενον) κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δαπανήματος: 1ᾶ αποὰ ἀτ8. 
αὐδάδιη οἴοὶ αἰχίτηυιβ (ἃ 1122 ἃ 84). Τηΐοσῦ μᾶθὸ δαΐθμι ἰηἰουροβιία 
βαηΐ νου τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐκ εὐυπέρβλητον, Ἰηὐογραποίϊοπα αἰ] σθη- 
ἐϊὰβ αα8η) ΒΘΚΚοΥο ῥοῦ ἃ γϑ]]ατιβ βοοϊπάθπᾶάθ. Θύυδθ απὸ τοΐθγθπαξ, 
βἰπὸ ραίοῦ; πᾶπὶ τὸ τοιοῦτον ἀϊοϊζαν {Ππ4 γένος τῶν μεγάλων ἐν ᾧ μόνῳ 
ποιεῖ ὃ μεγαλοπρεπής (νγ5 16); δίαιπθ ἰπ δοάθιῃ ποὸπ ὑϊπηθηάτμη 6886. ΠΘ 
αὐ πἰτηΐϊθτη δἰ, οχ δᾶ Αὐϊβίοξθ!β βοηδθηἃ δαἀαϊθαπι, απδ Ἰὰπι δὰ 
1199 ἃ. 82. οοτητηθιηοτγδπάδ, ουδῦ. ; 

6) 1128 ἃ 19-- 217 ὁ βάναυσος. Ττία, ρῬτοροπαπίαν πᾶ Παα5 νἱ 1] 
πδίατα, οορποβοδίαγ: αποα πἴτηΐο ἕαβῦαὶ βυπαθῦαν (γ8 19 -- 34), αὐυοά «αἰϊπὰ 
αὐ δηῖτηο ρϑύϊξαν απδη ἴρβῶ Πποποβίδβ (--- νυ 36), αποα γθύδπι ΥΘΥΌΤΩ 
ἰθιμρουσσηαθθ τϑύϊοπθτη πθρ]σιιηδ π18]86 ΡΥΟΘΙΡῚ ἴῃ 8118, ἴῃ 8115. τη8}6 
Ῥᾶτοὶ (γ8 36. 31). συ ἰσιθυν οὐ πὶ μικτοί τινὲς καὶ ἀνώμαλοι, ὁτὲ 
μὲν ὑπερβάλλοντες, ὁτὲ δὲ ἐλλείποντες; τιϑ6 51 (αὖ ρᾶγ δϑὲ) οατα υἱνξαΐθ 

- φομρομδίαν ἰᾷ ρτορυίαμι παροὺ ποο νἱξίαια αὖ ὑπερβολὴ 510, 568 60 αἴ- 
ἔεχὺ αποᾶ τὸ καλὸν οἸπηῖπο ποὴ Βαθοὺ ργοροβιύαμι δίαπθ τὸ οὗ (ἐν οἷς) 
δεῖ βῖγθ πο αἰβοθυτῖῦ βῖγθ πο οαταῦ. 

80. ὥσπερ εἴρηται: 1199 4, 81--.838. 
22. ἐρανιστὰς γαμικῶς ἑστιῶν: ἰΐααπο ἑστιᾶν ἐρανιστὰς Ἰηΐοῦ ρᾶγγα 

εϑὺ (τὰ μικρὰ τ. δ. γ521), ἐστιᾶν τὴν πόλιν 500 1060 οὖ παυρέϊαγτιμ ἃΡ- 
ΡῬαναῦαπβ (ν. 1199 Ὁ 28 οὐ 1198 ἃ 1) ἰπΐου πᾶρπα. [}θ τὸ χορηγεῖν 
λαμπρῶς τηᾶσπο οὰτπῃ βυτηθα παπᾶ νἱξαροτγαῦιν 1122 Ὁ 92; αὖ τὸ κωμῳ- 
δοῖς χορηγεῖν (γ8 28) Ἰοπρα ᾿πΐθυϊοσθ ἰοθὸ αϊρυϊθαξβ παθὶθαπι 6586 πο- 
ἔπτη δϑβέ, φυδτα. ἰάθη τηπητιβ ἴῃ ἐγαρσορα! 8. 

2ὅ. καὶ διὰ ταῦτα οἰόμενος ϑαυμάξεσϑαι: τιᾶτα ϑεωρίαν ϑαυμαστὴν 
Ῥδγδυῖββ υἱγύυι ϊβ αὐἰάθηη οϑὲ (1122 Ὁ 17); 56 86 ἴρβίιμι γ6] ϑ88 ΟΡ65 
Θαμνγαὐϊοηὶ ῬΥΟΡΟΏΘΥΘ ῬΌΒΙΠΠ] πη) δἴατπθ νἱθοβαπι. 

Ἔν ΡΛ ἐν μι ῖς ἢ 

Ύ Σ ς 



μθος ἃς 

“πιά ρι 

Ἴ.38. ΚΡΗ͂Ν κῶν πέλας. 

298 ΛΕΙΒΤΟΤΈΙΤΙΒ ΕΤΉΠΪΟ, 

-" κα »-᾽᾿ εϑϑθϑοταῦτα οἰόμενος ϑαυμάξεσθαι, καὶ οὐ μὲν δεῖ πολλὰ ἀνα- 4 ὁ 
λῶσαι, ὀλίγα δαπανῶν, οὗ δ᾽ ὀλίγα, πολλά. ὃ δὲ μικρο- 

ξἰἀπρεπὴς περὶ πάντα ἐλλείψει, καὶ τὰ μέγιστα ἀναλώσας ἐν 
“-» . ᾿ ᾽ Ἔ δ -» 

μιχρῷ τὸ καλὸν ἀπολεῖ, καὶ ὅ τι ἂν ποιῇ μέλλων, καὶ 
-" -“ ᾿. »" 

80 σχοπῶν πῶς ἂν ἐλάχιστον ἀναλῶσαι, καὶ ταῦτ᾽ ὀδυρόμενος, 
ὗ » Ὁ, 9 ἠά ἐν ἃ ὧὧὦὁἍ, θιμς το ΥΥΑΩΣ ς; , θα δ 

καὶ πάντ᾽ οἰόμενος μείζω ποιεῖν ἡ δεῖ. εἰσὶ μὲν οὖν αἱ ἕξεις, 
αὗται κακίαι, οὐ μὴν ὀνείδη γ᾽ ἐπιφέρουσι διὰ τὸ μήτε βλα- 

βεραὶ τῷ πέλας εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες. 
ἡ δὲ μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα μὲν καὶ ἐκ τοῦ ὀνό- 

γι 0 53 » Ἂ ᾿, 8ὺ μᾶάτὸς ἔοικεν εἶναι, περὶ ποῖα δ᾽ ἐστὶ πρῶτον λάβωμεν. δια- 

ἃ) 1128 ἃ 91 ---81 ὃ μικροπρεπής. Ηΐο ποη ἰδ ορροκῖψιιβ θϑὺ τιὖ 

2 

.1 

ΟἸμμΐη0 ᾧ ἑοῦο σΘηΘΙ6 τηϑρηοτγμη Βαχηδαθπη ὩΠογγθαῦ (ἀναλίσκει γὰρ --- 
81 ἔογβ ὑμ]ουῖῦ --- τὰ μέγιστα ν8 28); 5Βρα ἴα αὖ ᾿ηνῖξτι5 Δοοοάδὶ (μέλλων 
-- σκοπῶν πῶς ἂν ἐλάχιστον -- ὀδυρόμενος γ8 29. 80). ἴῃ νἱνύαίο 1ρῚ- 

εἰαν 1Ἰᾶὰ τηδχίτηθ ἀϊνοίβαμη, αποᾶ 1122 Ὁ 7 δγαῦ ᾿ καὶ ἔτι ἡδέως καὶ προ- 
ἱ ετικῶς “. Τία, τιογαύαμη [68 τηδρτδβ τη8]6. δῦ ρϑττιμ τηδρὩ ῆ06. ροδβὕσσιιμι 
6888 ᾿ἰαποῦ; δὖ τηΐπτβ οογύαση οϑὺ, αὐἱᾶ ἰαπάθηῃ ἰβέστη δὰ ὑδ!ϊᾶ, ταυπδχε, 
Βιβοϊριθπᾶα, ἱπασχουῖῦ: Ρ]Θγασιαθ Θμΐτὴ ἢθ60 ἰθρθ ϑυτιπῦ οοϑοῦϊ πθατθ 
ἘΠ προρϑϑιθαΐθ. πὰ 4 τ Αὐιβύοίθιθβ, 81 γϑοίθ ὑβοθηΐθηη ᾿πὑθ]]]ρῸ, 
οΘηϑαϊθδθὺ δᾷθββθ τῷ μικροπρεπεῖ ὕππι Δ] πϑηι οἹονίαθ οαρ᾿ἀϊηθι ατπῶ 
᾿πρϑ]]αύαν ἔπι ἰϊαποπέόατα ὠγαυϊδίαθ απὸ τουοοθύθσ. Νϑατθ θηΐμι ἴα 
ΒΡ] 1665. βαηῦ μῖθθ δηϊμηογαμι πϑὈϊ 8, δὶ τὰ πάϑη περὶ ἃ γ6}15 ἀϊρπο- 
βΒοθῦθ. ΟΥ δὰ 1122 ἃ 88. 

ὅ) 4 1-ὁἡ (1128 ἃ 84 --- 1126 ἃ 858) περὶ μεγαλοψυχίας. 

: Ἐππδοιοσαα οὐ Μ. Μοζαϊΐαπι δαοίοτοθβ 'η μοο οἀριία (πᾶ. Γ' ὅ; ΜΜ. 
4, 26) ἴβᾶθμπι ρίαπϑ ποτηϊμῖθαβ νἱγθαθβ δὸ νἱϑοσαταη αὐαπῦσν αὐἰθὰβ ΝΊ- 
δοταθϑομθῶ, αὐδτηαθπδμι ἴῃ Ἰἰηραᾶὰ Οταθοῦ που ἀθογαηὺ 811 8815. Ῥγο- 
Ῥίπαπδ, νϑὶαξ μεγαλογνωμοσύνη, μεγαλόφρων, μεγαλογνώμων ἃρυὰ Χο- 
πορμομέθμι Ρ]αξοπθιαθθ. Οοπῦγα ἴῃ ογαϊηθ οωρίξατα αὐόταπθ 1111 ὦ ΝΊο. 
ἀἰδβουορδπὺ 80 αἰτᾶαπ ρᾶγῦθ, ποη Βοϊατη ροβυροπθηΐθβ τὴν μεγαλοπρέ- 

ει πειαν, 568 οἰΐδιῃ (ἃ αὐυοᾶ δια τοίη τηρ]ΟΥ]8. τη θη ϊ θοῦ) ουηηἶπο οχηϊῦ- 
ἐδηΐθβ τὴν φιλοτιμίαν απᾶτῃ ἴῃ ΝΊΟ. ν᾽ άθτητιβ ταϑρ θη] τη αὔθ ΘΧΟΙΡΘΥΘ. 
86 ᾿ἰρίδαν ἴῃ Νῖο. (4 10; πρὸ τηΐμαβ ῥυϊάθιῃ 1107 Ὁ 21---80) σοῃ]αμοίϊο - 
Εὖ μεγαλοψυχίας οὐ φιλοτιμίας αὔαπθ οοταραγδῦϊο τῦϊοπβΒ ᾿πδθυ Πᾶ506 
γἱγθαξοβ οὰμὰ δῶ ταδίοπθ, αἀα86 ἰηΐον ἐλευϑεριότητα Ἰηΐθγαὰθ μεγαλοπρέ- 
πειὰν ἰπίοτοοᾶδς, ἃ0 Ἐπ. οὐ ΜΜ. εαἰΐϊθπα δῦ, πῈ11]0 (αὖ νἱἀθυὕαν) τϑυατα 
οὖ γουϊῥα β οοσποβοθπᾶδθ ἀθυγτηθηῦο. στη μΒ80 Θμΐτη ἀϊνουβιίαῦθ ααδτη 
τηοᾶο αὐδιοὶ αὐδβάδηη βϑηὐύθηθίδγιιι αἰ θυ θη 88 οοπ]αποίαϑ 6886. ὺ Ῥ6} 
88 ῬΥΙΟΘΘΌΙ16 οϑὺ οὖ ρούθβδὺ ϑυϊποὶ. 564 απῦτὰ 181 ἴῃ ἀπὶ8 ΝΙΘΟΙΠΔΟΙ 618 
βοδὶβ. ορϑυαθ δα μι θϑπάσχῃ 510 αὖ βοίδτηυβ αὐἱὰ ἰαπάθτῃ ἀϊοαπὺ μεγαλοψυ- 
χίαν οὐ αὐοπδᾶτη ἸΟ60 δδπὶ γϑιϊπὺ ἴῃ ἀπϊγουβᾶ νἱγθαθθ ϑὐμίοῦ, 6886, 60 
τηᾶρῖβ ἰβῦαβ αὐϑθβύϊοπθα μὰ αὐἴάοπι δάνοοδνο ἀπ᾽ θατησβ, απἸΟΠἾδ ΠῚ ΘΌΤΩ 

ἷ ' 

3 
4 

: 
᾿ 

[- 
᾿ 



ΝΙΟΌΜΔΑΟΗ. 1118. 4 1. 9839 

41: φέρει δ᾽ οὐϑὲν τὴν ἕξιν ἢ τὸν κατὰ τὴν ἕξιν σκοπεῖν. δοκεῖ τι55.ν1 
΄ Ξ3 ς ΘΝ 2 » ψ᾿ ριον ς 

δὲ μεγαλόψυχος εἶναι ὁ μεγάλων αὑτὸν ἀξιῶν ἄξιος ὦν ὁ 

γὰρ μὴ κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν ἠλίϑιος, τῶν δὲ κατ᾽ ἀρετὴν 
᾽ Α 5ηὴ » 9 «3 93 ΄ ΄ Α 3 ς ’ 

οὐδεὶς ἡλίϑιος οὐδ᾽ ἀνόητος. μεγαλόψυχος μὲν οὖν ὁ εἰρημένος. 

ὁ γὰρ μικρῶν ἄξιος καὶ τούτων ἀξιῶν ἑαυτὸν σώφρων, μεγα- ὃ 
ἃ 

1. ἢ τὸν] ΚΡ οον. ἢ τὰ (» ἢ τὸ). 

41 46 Εὐαοιϊογατα ἀὐσαμηθηΐο δοοαγαΐθ αἰβρυΐαγθ σγοϊαθυῖῦ οἰΐδην ἰὴ 
μοῦ οδριθθ βιὰ οουτιιρύθιαβ ααἰθὰβ ρϑββῖτη ἱπατυϊπδία βυιηῦ γ6] Θουυρθπαδαβ 
γ6] οβἰθπαθηδδαβ βαϊΐθι ἀθβοθηᾶθτθ ορουίθοιϊί. 

Ῥγοοθαϊν γοῦοὸ Αγϊβέοίθθϑ ΝΙΘΟΙ Ομ 5. ἴῃ ρου γαοίδηῶ τηδρηϑηϊνῖ- 
ἰαΐθ ῥῬγούϑιιβ δδάθιη υἱῷ δὸ τύϊοῃθ αὐϑτῃ 1 115 υἱσγθα θὰ αὰδ6 ῥγϑθ- 
τηΐϊββαθ βαθὺ 5805 πουϊτηθβ, αὖ αὐδύμπονυ ἴῃ ραγύθβ αἰνιβᾶ ἀϊβραξα ὁπ 
τηϊνουβᾷ, θχρ!οοὺ ἐὸ περὶ τέ (1128 ἃ 84 --- Ὁ 236), τηδχίπηθ Θοτημουθίτν 
ἴπ ἀθβου θη τοῦ μέσου ἱπᾶο]6 (1128 Ὁ 27-- 1190 ἃ 17), δἀυπηθγοὶ 
ἀθηΐαπθ τὸν ἐλλείποντα (---1190 ἃ 31) δίαπιο τὸν ὑπερβάλλοντα (-- 119 
ὃ 82); Βευᾶ οτηϊδβῶ 18 δαἀποίαύίομπο (1125 8, 82 --- 34) ἄθ. χὰ βαρτῶ ἴῃ 
ΡῬτδθίμἐεϊοπθ δὰ μεγαλοπρέπειαν Ὀγονυῖΐζο αϊοίαπι οϑῦ. 

8) 1128 ἃ 84 --- Ὁ 26 περὶ τέ ἡ μεγαλοψυχία (Βθαᾳ περὲ ποῖα μεγάλα 
Ὁ 86); ὕὉὐ δηΐτα βοϊϑῦ, ἰβίδτη τοῦ περὶ τέ αὐδοβύϊοπθηι Αὐϊβίοϊθθβ δ 
γίγθαΐθιη τοίου, αὐοᾶὰ ἱπΥθηἶββ8 Β101 νἱᾶάθίμν ἐγαπβ]αύατη δα υἱδδ, νοὶ] 
ὑδηξαθαγιιβ γ6] οοιηργοραίαταβ. [ἃ αποᾶ ἴῃ ποὺ αὐϊάθιῃ οδριύθ ἀυρ] οὶ 
αὖ τα ἀϊοατη οοπαῦα ρεουβοῖθ, Ῥυΐουθ ---1198 Ὁ 16, ροβύθυϊουθ ---1128 Ὁ 30. 
Ῥοβίαπδιη δηΐπι ΔῸ ἰηϊτϊο τηδρη δ Ἶ τη "5 ἴῃ 60 Βρθοΐαυὶ ἀϊούαβ ϑϑῦ αποὰ 
μεγάλων αὑτὸν ἀξιοῖ ἄξιος ὧν (Ὁ 32), ταοχ 5βεἰϊπ8 νἱἀθίαν αἀπδθπδπι βἰαῦ 
11, μεγάλα ἀοβηΐνθβθ. Οὐοπνουβᾶ ἱριῦαν οορτίαθομθ δα ΠΟΠΟΥΘμη, ααΐρΡ6 
ααο π1] 5ἱῦ τηδῆιβ, περὶ τιμὴν (μεγάλην 1126 ἃ 84) 6586 τηδρηδηϊτηξα8 
αἰοϊξαν 86. ἧς αὑτὸν ἀξιοῖ τις ἄξιος ὦν: ν. 1128 Ὁ 215. ΕΛ Βᾶπὸ ααϊ- 
ἄθπι ποίϊομθυη ρυῶθ {Πἃ βουϊρίουι Ῥ]δουΐββθ, βαῦ8. 1056 ἱπάϊοοῦ δ θῃ8 
καὶ ἄνευ δὲ λόγου φαίνονται οἵ μεγαλόψυχοι περὶ τιμὴν εἶναι (Ὁ 322). 
ἙΤρΡῸ τὸ περὶ τί ρυΐοσβ αὐἱάθηη Ἰοθὸ οἰγουτηβουῦῖοὶ ἀἰχουῖβ περὶ τὸ αὖ- 
τῶν ἀξίωμα (αὐ 6 μαθῖδα 6᾽.8 ἀροπάστμη 8 αὐἱ δῦ τϑούθ δῦ β6οὰ5 
Βαᾶθ αϊρτιίαξβ β'ἱ οοπϑοῖαβ δϑῦ), ροβύθυϊοσβ περὲ τιμὴν (ἧς ἑαυτοὺς ! 
ἀξιοῦσιν --- αὐτὰ αὐἰάθτη πούδτα, απδϑὶ βαρθυνδοδηθα 5ἰὺ, πθ0 Ζ' 1--9 
ὭΘ0 Β 1 δαὐάοργθ Αυϊβίοίθιθβ αἱρυιδῖνιβ θϑὸ). δα αὐσυσιατιθ ϑαΐθμῃ, υὖ 
7αβὺϊ ἤπιθβ8 βὐθηῦ, θέϊδτη ἰᾷ δά)οίθπᾶυμι, τϑϑρὶοὶ δα θα ἐδηύατη ἀξιώματα 
αὐδθ τηᾶρτδ βἰηῦ ἰύθτθαπθ δα τιμὴν μεγάλην. 

8. τῶν δὲ κατ᾽ ἀρετὴν: Ἰ᾿πίον αὐο8 Ὑἱταπι τηδρη θη πτη 6886 ἴξα 
᾿ ρομδίαῦ, αὖ αὐδ ἴῃ τϑ]αυΐβ υἱἰσυα 008 ΔῸ ᾿πϊύϊο Πὖ τηθηΐο 56ὰ τῆν 
568 μεσότητος ἰδπασδτῃ Θσθμθσθτη, ἴῃ Β00 οδρὶύθ πϑρ]θοῖα 810. 

ὕὅ. ὃ γὰρ μικρῶν ἄξιος... σώφρων. Εδοθ ρἴδηθ δἱῖω σωφροσύνη 
αίαπθ αὐ Γ' 18 8α. οτϑῦ. Δᾶ αὔδα 81 τηθηΐθυῃ διἀνθυίουϊμηιβ, οοσατ- 
γϑηῦ αὐϑιϑβῦϊομθβ ΠΟΠΠΌ]]ὰ6 αα88 δα τοὶ ἰδοϊαπῦ. ῬΥΪΤΌτη ΘΠηΐπι 81. γ6-᾿ 
τατη οϑβϑῦ, . τηδρηϑηϊτηϊαύθθτα οὐ φιλοτιμίαν ἰδῶ ἰαπέαχτη αἰ βουτθ τὸ 111 
βιὺ 1 ἜΒΜΕΡ ΒΝ τηδρηἶβ, ΒΘ ΟἸΠΐΠΟ ἴῃ Βομοτθ (Ἰ107 Ὁ 3 --ΟἿ; 1120 
Ὁ 1---): πΟΏΠΘ ΠΘΟΘ5886 θϑϑθὺ πᾶπο σωφροσύνην ἰάθῃηι 6586 ἀποᾶ φιλοτι- 

, Ἵ 
τς 

' 
τ: 
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τϑϑυολόψυχος δ᾽ οὔ ἐν μεγέϑει γὰρ ἡ μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ “τὸ 
τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι, οἵ μικροὶ δ᾽ ἀστεῖοι καὶ σύμ- 

μίαν --- Ἡηρπάθ οὐν ἰαπάθηῃ Αὐϊβίονθ!θβ, 51 νἱγθαῦθ, αὐδ8 ἴπ γϑοίῷ βὶ 
ἀθβυϊπηαύϊομθ βρϑοίαθαν, Ῥτγοροβιυῶ ποϊθραῦ 8ΔῸ πῶο τηοἀθϑυϊῶ Ῥγοΐθοῦτιβ 
Ῥϑύρϑυθ δᾶ τη ϑρΠ τη δα ὕθι αὰδ δα Ῥδιοοβ ἰδηθαμι οὖ ΘρυΘρΊΟΒ Ῥου- 
ὑϊηθῦ, οὐν (4160) οπηπΐπο Πῶσ σωφροσύνην Ἰηΐοι γἰγξαθαμι ἨΌΠΊΘΥΊΤΗΩ ΠΟῚ 
τϑοθριῦ Αἡ ααἷὰ νἱγθαθθμη πὶ 6886 πϑρϑθαῦ --- Οθἔθγασα δὶ ἡ σω- 
φροσύνη οομηρυξαθαν, αὐδῦμοῦ Υ8 4 --- 11 αἰβοθσηὶ Βα 5 ἀρραγοῦ; 1ὰ 
αποὰ Ῥθπθ Επᾶρμιπβ βοηβὶῦ, βουϊθθη8 1282 Ὁ 81 τετραχῶς δ᾽ ἀνάγκη 
διαφέρειν κ. τ. Δ. Νοαπθ ἢρυὶ ροΐθϑοῦ αὖ ἡ σωφροσύνη ποη οοτηραύθιαν, 
ααὰπὶ ἰπέθυ ὑγθ5 ααἱ το]ϊαυἱὶ βαπῦ ἡ μικροψυχία ἰΐοτα δῷ 6085 αἀυοαπθ 
Ῥουθδηθαῦ ααἱ μικρῶν ἄξιοι βαπηῦ: ν. Ὁ ὅ οὐ Ὁ 11 ἐάν τε καὶ μικρῶν 
ἄξιος ὧν ἔτι ἐλαττόνων αὑτὸν ἀξιοῖ, --- Ιῃ ᾿ρϑὶθ νϑυδὶβ γ8 ὕ πο- 
ἰδηάθιη οϑὺ γάρ: αὐοᾷ Θηΐπὶ ἃ ῬΥΠΏΟ ἰηϊδίο ΟΧχ ποιιῖπθ οοπβίαθεαῦ, πιδ- 
Θμθηϊτηϊαύθηη ἴῃ τηδρηΐθ ΥΘ ὈῸ8 γϑυβατὶ (περὶ μεγάλα μὲν καὶ ἐκ τοῦ 
ὀνόματος ἔοικεν εἶναι ἃ 84), ἰάθιη 18 πὶ Ραμ 8110 τηοᾶο αὐδϑὶ ἱπίθργῶ 
γ6 ἀθιηομῃδύγαθαγ: αποῃϊδηη Θηΐμ ὙΠ] απ85 ἸοοὰΒ ἃ τιοαοβύϊῷ οσοαραῦτιβ 
δι, δὰ ἀπ τὰ μεγάλα πθορββαυῖο μᾶποὸ υἱσδαΐθιη τϑίθυυ. 

06. ἐν μεγέϑει γὰρ ἡ μεγαλοψυχία : υἱταΐγατη. αὖ τηδρηϊποθηΐία οναὺ 
ἐν μεγέϑει «αὐ δαπάνης (1122 ἃ 28) ααὖ ἔργου (1122 Ὁ 18), ἴΐω πιαρπὸ- 
Ηϊτηἰδα8. ἴῃ τηϑρηϊνυιαϊηθ ᾿ρϑὶαβ ΥἹΥ], Υἰχδαξίβ, Ὡ]ηΪ ; ΒοΟ Θηΐπ οὖ γτῸ8 
Ροβῥι]αὐ οὐ αὐδ βθαυϊξαν οοπιρατγαῦϊο ὥσπερ καὶ τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ 
σώματι. Ἐρτορίυτα ἰρῖθαν αυοάάδπι κάλλος τῆς ψυχῆς ΠΡ ΘΠ] ΤΙ δι 
νἱἀθύαν θβ8θ; αὐοὰ ΟἿΣ ἴῃ 1185. ἐδῃηΐαμη ἃρποόβοῦθ νϑ]1Ὁ Αὐϊβίοίθ]θβ ααἱ 
βιδ6 ἰδὲ γίσθαςβ ΘΟΠΒΟΙ βἰπῦ (ἐν τοῖς ἀξιοῦσιν ἑαυτοὺς τοιούτων ὧν 
ἄξιοί εἰσιν) ταῦϊῦο ἔμοι τ ἰμ θ] ΠρΊ αν ̓ (α δ ϑηΐτη οομέγαγία, οϑὺ δόξα 
δοκεῖ καὶ χείρους ποιεῖν“ 1120 ἃ 234), αὐδηχ ΟΌΥ [8118 δηΐγΐ Πα Ια - 
δα ππὰπὶ ργαθοῖραθ Ποπούθιῃ (περὶ τιμὴν μεγάλην 1190 ἃ 85) ΔοΪΘρ αν, 
Αμποη οὐΐαη Ὠἴο νϑύὰ δδὺ αποα ἴῃ Ὀρεθἑαθα δὉ ἰηἰξο οοπβίαθαῦ: 
φαίνεται δ᾽ (ἡ τιμὴ) ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ξητουμένου" δοκεὶ γὰξΡ̓᾿ - 
ἐν τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι ἢ ἐν τῷ τιμωμένῳ κ. τ. Δ. 1096 Ὁ 28 58α. 

1. τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι. θη αἀαὰπι ἀπ᾿ ϑου)αϑαπθ τοὶ 
πδὔθγε, Δ] Ια πθπ τηδρηϊ πα] ραγντίαθϊδατιθ δαὺ παταθυΐ τηοάπτηῃ ροβὑα]οὺ 
αὖ ᾿ρϑῶ ὈΘη6. 6888 Ῥοββιῦ, ὕπτη αὐοα ἴῃ ἀπθοαὰθ σΘ ποθ ῬΌ]Ομσατα οϑῦ 
Ἰηΐτω ᾿ἰϑύοβ. ποῦθασαθ ἤηθβ τηδρη ὑπ 1 πη] γ6] τα] ὐ παϊη: Ῥυορίαβ 810 ΠΘΟΘ886 
οϑὺ ααϑη ραγνίξαθι οὖ ρϑιυοϊαῦ!. Ὁ ἀ6 οἰνιαΐθ ἀϊδβραΐθηβ 1820 ἃ 88 -- 
Ὁ Αὐἱβέοίοθιθβ ἀοοοῦ: ἐπεὶ τό γε καλὸν ἐν πλήϑει καὶ μεγέϑει εἴωϑε 
γίνεσϑαι (απδιθ γϑυρῶ 51 ποΡΉ}1115 ταΐπτβ ρ]δοθηύ, αὖ θὐαὺ 1116 βοηθθμί 18) 

. ἀλλ᾽ ἔστι καὶ πόλεσι μεγέϑους ὅρος ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων πάντων, 
ξῴων φυτῶν ὀργάνων κα. τ. Δ.: ἴπαὰθ θαπᾶθηῃ βθηθοπέϊαπι 46 [Ὰ 0018. 10- 
ααθη5 1460 Ὁ 84 -- 1401 ἃ. 6 τὶ τὸ καλὸν (ἅπαντος πράγματος) ἐν μεὲ- 
γέϑει καὶ τάξει ἀἰοϊδονῦ 6886, τπδρηϊδαϊπῖ8 γογῸ τηοᾶτϊιβ τὸ εὐσύνοπτον. 
ΘΌΡαΒ 1οοἱβ ρΙατα βου ρου ἐωθαθί, 

1. σύμμετροι. ϑθ᾽λ81 μαουβαθθ πᾶ νὸχ ἴῃ ΝΊΟ. οοουνυῦ 1104 8 18 
ὧδ αἰϊπηθηξΐβ ἀϑατραίω δὰ οΟΥΡαΒ αποα δἰθπᾶθπηῃ οϑὺ δοοοταιηοαδ[ίβ. 
Εβὺ δηΐτη τὸ σύμμετρον υὐϊ] ἀἸνθιβαγαγη θυ πᾶ 8. πηϑ ταὐ0 ΔΙΏΡ]6- 
οὐϊδαν μέτρα ἱπύογ 58 οοποίμαιηῦ, αὐ ἢ. 1. τὰ μέτρα τῶν τὲ μερῶν τοῦ 
σώματος καὶ ὅλου τοῦ σώματος. 
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χαῦνος" ὁ δὲ μειξόνων ἢ ἄξιος οὐ πᾶς χαῦνος. ὁ δ᾽ ἐλαττόνων 
ἢ ἄξιος μικρόψυχος, ἐάν τε μεγάλων ἐάν τε μετρίων, ἐάν 

τε καὶ μικρῶν ἄξιος, ὦν. ἔτι ἐλαττόνων αὑτὸν ἀξιοῖ. καὶ 
μάλιστα ἂν δόξειεν͵ ὁ μεγάλων ἄξιος" τί γὰρ ἂν "ἐποίει, εἰ. 

μὴ τοσούτων ἦν ἄξιος: ἔστι δὴ μεγαλόψυχος τῷ μὲν με- 
γέϑει ἄκρος, τῷ δὲ ὡς δεῖ μέσος᾽ τοῦ γὰρ κατ᾽ ἀξίαν αὑτὸν 
ἀξιοῖ᾽ οἵ δ᾽ ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν. εἰ δὲ δὴ μεγά- 

11. ὧν ἔτι] ΚΡ ὧν. 15. εἰ δὲ δὴ] ΚΡ ργ. εἰ δὴ. 

9. ὁ δὲ μειξόνων (ἑαυτὸν ἀξιῶν) ἢ ἄξιος οὐ πᾶς χαῦνος: βονὶ 
Θηΐτη ροξθβὲ αὐ τηδήοτα αὐἰάθτη βἰηῦ αἀπδδ ατΪβ 5101 ἀυτοσϑὺ ἀπδτὴ ἀθοθῖ, 
αὖ ῬΘΙ 56 πἰβΠοτηΐπιβ μαπα τῶ τηᾶρπδ, 5ο]Π]οοῦ ἀπὰσι δαῦ ποῖ ταῦ]ῖο 
7αβύπτα τπρᾶάστη ορτϑαϊαύιν ααὺ ἴρβθ ἰΐα δθ]θούμβ 5ἰὉ αὖ οὐἰΐαπι τπια]ίο 
ΘρΎΘβϑαβ ἰηΐἶγα ΟΙΏΠΘΒ ΘΧΟΘΪβῸ8 συϑαῦβ ἔοτξθ 586. οοπίϊποαξ. Αὐ χαῦνος 
ἑφπξατϊητηοᾶο 15 αἱ τοῖς ἐντέμοις ἐπιχειρεῖται (113 8.29), ἔντιμα τοῖο 
ΠΟΙ δὶ βαχητηδι, απᾶθαῦθ, Ουἱϊ ἰρτθαν γοοθ μδο γβ 9 ἰδησαυδηη αἰγουβὶ 
ποέαπέαν, ἀνώνυμοί τινδς βΒαηῦ; πολλὰ γὰρ ἀνώνυμα (1101 Ὁ 2). 

18. τῳ δὴ .. τῷ μὲν μεγέϑει ἄκρος, τῷ δὲ ὡς δεῖ μέσος: οοηξοντῖ 
ὨΘΟΘΒ58Θ οδὺ 1101 ὃ 654. κατὰ “βὲν τὴν οὐσίαν... μεσότης ἐστὶν ἡ ἀρετή, ᾿ 
κατὰ δὲ τὸ ἄριστον καὶ τὸ εὖ ἀκρότης. ΤἸία Ἰαῖταν ἔππι μέσος ἔπτα ἄκρος 

αβϑὺ οὐημῖβ σἱν ργοῦυβ. υοα αἀπὰπη ὨΘΟΘΒΒΘΙΟ Θὐϊατα 8.1 ὙηΘ ΔΤ ΤΊ Τὴ 
Ρθυἐϊπθαῦ, ἃρραγθῦ 11ππὶ αυϊάθτη ἀαΡ] τοὶ βΘηΒᾺ ἄκρον 6886: ῬΥΙΠΊ ΠῚ ΡΘΥ 
Ἰρβῶτῃ τηραϊοονγιαΐθια ἴῃ αὰὰ τὸ ὡς δεῖ γε] τὸ εὖ Ροβίθαχτα οϑὺ, αἀθιηᾶθ 
τηδρη 1π6 γ6] ἔαβεϊσιο αἰρυ δῦ. ὅὰ8θ, απο Ῥγορυΐατη μοϊνοῦ, 

16. εἰ δὲ δὴ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξμς εος περὲ ἕν μάλιστα ἂν εἴη. 
Τημΐβιιβ Αὐϊβέοίθιθβ οἂ ἀθβηϊίοπθ αἀπ8 ΔῸ ἰπϊδίο οοπβίαὐ (δὴ) --- μεγα- 
λόψυχος γὰρ ὁ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιῶν ἄξιος ὥν γ5 2 --- αἰϊύον οὐ 8ο- 
οαταύϊαβ (δὲ) ϑᾶτη οἰγουτηβου οπάδηη 6886 ἀποῖῦ. ἘΠαοθὲ ϑαΐθηη, ΟΠ ΠΘ ΠῚ 
Βαϊ ἀΥρτιηθηξα ϊομῖβ σῖτα ἀρίϑτη 6886 ἃ γοοθ μεγάλων, ΠπαὈΙδατα πππο 
δὰ γ88 αὐδβάδιη γϑἔθγθηΐθ. ΝΆ]]8, ἰσιθαν οϑϑθῦ, δὶ ἔογτίθ δυϊηοὶ ροββιθ. 
ΠΠ|αμ σόοθῖὰ ἴῃ ἀρβηϊδίομπθ ἰδ!βαπι αὐϊάθη ΠΟῚ 6556, 56 ποὸῃ πθϑοθββᾶ- 
γατα, αὖ 6. σ΄. ΠΟῚ τηΐπτιβ τοῦθ τηϑρηδηΐτητιβ ἀΙοα οΣ 15. ααἱ μέγαν ἕαυ- 
τὸν ἀξιοῖ ὧν μέγας (γ. δ γ8 6). ὕὉὲ Θῃηΐτη νϑυατῃ βἰῦ αποὰ ταοχ Ὁ 17 
ϑαάϊξαν ὅτε ἡ ἀξία (ἡ τοῦ ἀνδρὸς) λέγεται πρὸς τὰ ἐκτὸς ἀγαθά, 88η6 
ἴα πος σϑύατα οϑῦ, αὖ ΠΟΙ ἾΠ6Β 51 ΔΙ ππὶ Οαπη 8110 ΘΟμ Αγαγ γϑὶϊηῦ ΠῸῚ 
Βεθθαηῦ αὑο αἰογθηϊίατη αἰρηϊξαϊβ οιμουϊδηξαν οὐ απδϑ1 θχρυιτηδηῦὺ 
Ῥγδθίθσ θχίθσηδ, θοπα. Νϑὸ ἐδίηθη ᾿πθ βϑαῦϊθαῦ δῦ ῬΘῚ 8586 ΥἹἹ αἸρσηϊ- 
ἰαύθιη 110 τηοᾶο δϑαπδ]θμι 6586 οαΠοὺ τθυσπιὶ ΠΟΠουγ 6 ργθίο δῦ 
Θαμ αυϊ 5086 αἱρσηϊξεας5 5101 οομβοῖτιβ βιῦ ὨΘΟΘΒΒΑΙΘ δα ᾿ἰβϑίδτη ϑθβυϊτηδ- 
ὑϊοηθια ΘΟμΐαρΘΥΘ αῦδθ Ἰηῦθυ ΠΟΙηΐη65 τιϑι αίω 51:0. Τὰ αποᾶ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΗ 8 
1088 Θρτθρῖθ πορσδὺ ἴῃ μ8δο ἴρβὰ υἱγίαίθ, ΒΟΥ ΘΩ5 Ὀ 82 οὔ 112 ὃ 8. 1ῦ 
ᾧ οὐδὲν μέγα: ααυμηαὰθ 1194 ἃ. 19 δὐδαΐ ᾧ δὴ καὶ ἡ τιμὴ μικρόν 
ἐστι, τούτῳ καὶ τἄλλα, πομπθ ἀρϑγξθ αἴθυτοαῦ ἱπίοσ τὰ μεγάλα ὧν 
ἑαυτὸν ἀξιοῖ (γ5 2. 160) τϑυϑύῶ μ6 ΒοθοσθΒ αὐϊάθιῃ οϑβοῦ Οπδ6 αὐπτὰ ἰδῶ 

Αὐὶβέ. ἘπΗΐο. 16 

-"Ἢ 3 Ἥ 

ὁ δὲ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιῶν ἀνάξιος ὧν τ138ν 8 

10᾽ 
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τϑϑνιο λῶν ἑαυτὸν ἀξιοῖ ἄξιος ὦν, καὶ μάλιστα τῶν μεγίστων, περὶ 41. 

ἕν μάλιστα ἂν εἴη. ἡ δ᾽ ἀξία λέγεται πρὸς τὰ ἐκτὸς ἀγαϑά. 
μέγιστον δὲ τοῦτ᾽ ἂν ϑείημεν ὃ τοῖς ϑεοῖς ἀπονέμομεν, καὶ οὗ 
μάλιστ᾽ ἐφίενται οἵ ἐν ἀξιώματι, καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς καλλίστοις 

90 ἄϑλον. τοιοῦτον δ᾽ ἡ τιμή᾽ μέγιστον γὰρ δὴ τοῦτο τῶν ἐκτὸς 
ἀγαϑῶν. περὶ τιμὰς δὴ καὶ ἀτιμίας ὁ μεγαλόψυχός ἐστιν 
ὡς δεῖ. καὶ ἄνευ δὲ λόγου φαίνονται οἵ μεγαλόψυχοι περὶ 

τιμὴν εἶναι" τιμῆς γὰρ μάλισϑ᾽ οἵ μεγάλοι ἀξιοῦσιν ἑαυτούς. 
κατ᾽ ἀξίαν δέ. ὁ δὲ μικρόψυχος ἐλλείπει καὶ πρὸς ἑαυτὸν 

9 καὶ πρὸς τὰ τοῦ μεγαλοψύχου ἀξίωμα. ὁ δὲ χαῦνος πρὸς 

ἑαυτὸν μὲν ὑπερβάλλει, οὐ μὴν τών γε μεγαλόψυχον. ὁ 
αι ΚΊ, ΡΝ “τὶν (ὰ φει ( εγλλεφ 

Ι 

φο 

ὁ δὲ] ΚΡ "ἢ Ωὅ. 20. ΚΡ μὲν πρὸς ἑαυτὸν. 206. τόν γε] ΚΡΟν τὸν. 

βιηῦ, Βαυά ᾿πίαπο αἀϊοανουῖῦ αὐἱ πᾶπὸ ἀΥρατηθηξαϊίομθπι εἶ δὲ δὴ (Ὁ 1 
-- 30), αὐδηηγῖβ Ῥ]Θηουθπι ἸπΟ6 1 ΤΠΟΥΘ γοΥ6 Αγϊβίούθιϊοο δἰ]αύδηη ῥτο- 
τηϊδίοσθ νἱἀθαΐαν, οἴβοθυθ ρούμι τοὶ αἀὔδτη Ῥγοᾶθϑβο ἀϊοαΐ, Οαοᾶ δοΐμῃ 
οομβύδηβ 5101 βουϊρύου ἀἴοθυθ ἰβᾶάθτηαπθ 15. ἃυουσηθη 5 οἴἥοθυθ ροίογαῦ, 
απαπύαμι ἀϊνθυβῶ βϑηὐθηθ οϑὺ 8 Ὸ δῶ αὐ δὰ οχϑίαῦ: 86. νἱἷτὸὺ τὴᾶ- 
σηδηΐσηο 51 αἰϊδαθποτη Θατῶθ 510 τϑυττα Θχύθυπϑυτπι, οαγδ 6. 6586 ΒΟΠΟΥΘΙΙ; 
αὖ τοΐπτβ οαγαγθ (ὃ μεγαλόψυχος τῶν μὲν ἐκτὸς ἀγαϑῶν μάλιστα περὶ 
τιμήν). 

20. τοιοῦτον δ᾽ ἡ τιμή: ὑγτϊθαπ Ἰρίθαν ποὐύϊομπίθυθβ (ὃ τοῖς ϑεοῖς ἀπο- 
νέμομεν .. οὗ οἵ ἐν ἀξιώματι ἐφίενται... τὸ ἐπὶ τοῖς καλλέστοις ἄϑλον 
γ8 18 --- 20) ἀοπηοπδβίγαύιμαι οϑῦ, ΒΟΠΟΥΪ ῥυϊταατη Ἰοοῦτη ἀθθυ. Οιηηΐπο 
Θηΐτα ΤΟΙ ΠΟΠΟΥΘμῚ ἴῃ 60, Οαϊ ἐὐϊδυϊεαύ, ΘΧοοΙβὶ φαϊὰ δρποβοῖίαν (τῷ μὲν 
ὑπερέχοντι 80. πλέον δεῖ νέμειν -- τιμῆς, τῷ δ᾽ ἐνδεεῖ κέρδους 1108 

Ὁ 2); δύαιθ οἱ αὐἱ βαρὶὺ ἴπ οοὐθυῖβ Ὀοπΐ8 1ἃ τηδχίτηθ αὐτὶ ἀϑὺ απο πομο- 
τθτα ΒΘΟΌΠΙ οσαπῦ (αἴ γὰρ δυναστεῖαι καὶ ὃ πλοῦτος διὰ τὴν τιμήν 
ἐστιν αἵρετά 1134 ἃ. 17). ἴπηὸ ἔδτη ῬΤΟΡΘ ΒΟΠΟΥ δα 'ρβατη ἤπθηι ὈΟΠο- 
σατα δοοθᾶϊδ, αὖ 1116. ἃ 28 τιμῆς ὄρεξις ἔπουιῦ καλοῦ ὄρεξις, αἴααο Χο- 
ΒΟΡΒΟΗ μεσὰ ἰανῖΐο Αὐἱϑύούθ (ΗΊθγὸ Τ, 8. 4) Ἀουηληθ5 ἃ Ὀοβδομ5 60 ἀ1- 
ἔευσυθ ἀϊχουῖῦ αποᾷ βθηϑατη ΠΟΠΟΥῚΒ μαδθαμῇ. Οἵ, οἴὔδι, 81 ρ]δοθῦ, ᾿πξον 
ῬτοδΙοταδΐα Ἰοοῦτα 900 ἃ 38. ΕΥΡῸ “βαμητηθσι τῶν ἐκτὸς ὈΟΠΌΤη ΠΟΠΟΥΒΠῚ 
6888, ὑγιύα ἀρυᾶ Αὐἱβύοθθ! θπὰ βθηὐθηίϊα, Θβῦ. αοάδί 1109 Ὁ 10 Δ|106Γ νἱ- 
ἀοίαν 7αδιοαύαμι 6888 (.. φέλους... ὃ δοκεῖ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν μέγιστον 
εἶναι), τι 1 αὐἸάθτῃ ἴῃ Δαθί αὐϊοποτα ἀοὐχαδί τπιὸβ Βηθιηαβ; δὐθηΐπι ὈΟ- 
πούαπὶ αγηϊοϊ ΐα ἰατὰ ἀτοῦθ οοπ]απούαμη 6880 ΟΠ ὨΟΠΟΥΘ ον δὶ ὑηδιι] 

᾿ ΒομοΥΒ αἴἴουγθ βοίγατιθ, αὖ ααἱ Ὡτηδῦ οαρὶῦ Ποπογδῦΐ οαρϊδῦ. 
ῳϑ, οἵ μεγάλοι: τὰτο αδὰ ΔΌβοΙαϊο (αὖ ᾿ἰΐα, Ἰοαπδν) ἀἱοίϊ. 
20. οὐ μὴν (80. πρὸς) τόν γε μεγαλόψυχον (ὑπερβάλλει): ταδρπᾶ- 

πἷπιο οπΐτα 14 οϑὺ ἀξέωμα (γ5 20) απο γϑηὶ πομηΐπθβ αὐϑιαγίβ βόα! θα 
ΒΌΡΘΥ τηϑυϊζαμπι οἰ ἰγαπβρτοαϊ πθαπθαηΐῦ. Ὅπο οὐϊδπὶ νϑ 14 βρθοία- 
Ῥαΐαγ: πθαὰθ θηΐτη ἴδ μέσος ΥἹΣ τη ΒΘ ΏΘΏΤΒ, τιῦ ἴῃ υὐγϑιηατδ Ῥαγέθιη 
οαγθαξ, --- ἀπᾶθπδπι Θηΐτι ἴῃ 1110 Θϑβοθῦ ὑπερβολή -- γέν.; τα αὖ τὸ ὡς 
δεῖ (χαοᾷ τηθαϊατη αὐοάδδγῃ 680) γθοῦθ βθαυδθαν. 
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4: δὲ μεγαλόψυχος, Ἡψος τῶν μεγίστων ἄξιος, ἄριστος ἂν εἴη" 1128 }817 ᾽ς : 
: τὸ ὁ 

μείζονος γὰρ ἀεὶ ὁ βελτίων ἄξιος, καὶ μεγίστων ὁ ἄριστος. να : ἴ 

“ τὸν ὡς ἀληϑῶς ἄρα μεγαλόψυχον. δεῖ ἀγαϑὸν εἶναι. καὶ Αμι νάκ 

δόξειε δ᾽ ἂν εἶναι μεγαλοψύχου τὸ ἐν ἑκάστῃ ἀρετῇ μέγα. 180 σΐ εν κ᾿ 

οὐδαμῶς τ᾽ ἂν ἁρμόξοι μεγαλοψύχῳ φεύγειν παραδείσαν Ἔξ, χιτῶν 

οὐδ᾽ ἀδικεῖν" τίνος γὰρ ἕνεκα πράξει αἰσχρά, ᾧ οὐϑὲν" “μέγα: Γ᾿ πρὴγ ῶγϑ τ: 

καϑ᾽ ἕκαστα δ᾽ ἐπισκοποῦντι πάμπαν γελοῖος φαίνοιτ᾽ ἂν ὃ [[ξυτυχαρ τ τι 

μεγαλόψυχος μὴ ἀγαϑὸς ὦν. οὐκ εἴη δ᾽ ἂν οὐδὲ τιμῆς ἄξιος! ] ἐντὶ . 

φαῦλος ὥν᾽ τῆς ἀρετῆς γὰρ ἄϑλον ἡ τιμή, καὶ ἀπονέμεται 8ῦ 

τοῖς ἀγαϑοῖς. ἔοικε μὲν οὖν ἡ μεγαλοψυχία οἷον κόσμος μιϑι « 

τις εἶναι τῶν ἀρετῶν" “μείξους γὰρ αὐτὰς ποιεῖ καὶ οὐ γένε-; 

ται ἄνευ ἐκείνων. διὰ τοῦτο χαλεπὸν τῇ ἀληϑείᾳ μεγαλό- 

εΨψυχον εἶναι οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ καλοχἀγαϑίας. μάλιστα 

80. δόξειε δ᾽ ἂν ΒΕΚΚ.; 11. οἴηπθβ (αὖ υἱᾶ.) δαὺ δόξειε αὐὐὺ δόξειε δ᾽. 

88. ΡΟΣ. πὐξοϊον: 

Ὁ) 1198 Ὁ 91 --- 1196 ἃ 11: τίς ὃ μεγαλόψυχος καὶ ποῖος; ΑἸΩΡΙΔΠῚ 
Βδπο οὗ οορίοβδιη ταᾶρηδηϊτηϊ οι β ἀθβουιρυϊομθιη τϑοῦθ αἰ Χθυῖβ ὑγρὰ. 
Ῥαγθϊθαβ δΌβοΙν!, αὐδγαμη ῥτίσηδ, βπϊδδαν 1194 ἃ. 20, αἸύοτα 1194 Ὁ 6, 
ἰδγέϊῳ 112 8, 17. 

1128 Ὁ 97 .-- 1194 4 20. Θαστη 6 ἀοβηϊίομπθ 80 ταϊδῖο φγοροβί θα 
(128 Ὁ 2 οὐ 1ὔ 5.) βαθῖβ οοπβίθἑ, δᾶ τιδρσηδηϊτηϊξαΐθσα ἀτιὰβ τθ8 ἀθβιαθ- 
ταῦτ αὐ οὐ 5ιὉ δ᾽ϊαπῖβ ἄξιος νώτων οὐ βαρϑαῦ οοπβοπίαπθυτη βαϊ ἐξέω-" 
σιν: Ῥυϊὰβ ἀαδογαῦαν ΠΘΟθθ86. δῦ αὐδθηδπὶ 5ιὺ 11ὼ αἰσηῖίαβ (---1124 ἃ 4), 
ἀρίπᾶθ αὐἱθαβπδια ἴῃ τϑῦυβ το 675 δϑβυϊχηδία, αἴα αι 86 οομβοιθηθίδ 5Ρ06- 
οὐοίαν (--- 1124 ἃ 20). 

Ω1---99: μεγάλων ἄξιος πϑῖηο οϑὺ εἶβὶ δῦ θοπαβ. Ὑίστπη ἰρτίαν Ὀο- 
ΠΌΤ 6886 ὈΥΠΠΟ ΠΘΟΘΒ86 δϑὺ Τηδ ὙΠ ΠΊΤΠΗ. 

ῶ29-- 84, ΝΌΠΟ ἰσιθαν υἱθο Ἰπαπϊπαῦτιθ, πα ]11π|5 σἰσ τα 5 ΘΧρουβ ρούθϑῦ 
6886: αὖ τηδρηδηϊ πε δι γιγθαϑ ἴπ τ] τιῖβ νισυτπι  οτι5 απᾶ81 Τὰ πάδιηθηΐο : 
Ροβθα. Θαυοᾶ αὖ ταῦατα 816, ργουοοδαΐασ δ δοπβθηβατη οτπηπίπτη (καὶ δό-᾿ 
ἕξειε δ᾽ ἂν ν8 29. 80; πάμπαν γελοῖος φαίνοιτ᾽ ἄν γ8 88) ααἱ αὐἱάθιηι 
μουᾷ ἀοξαθαντι 510 51 ἴῃ ΘΧχθυη 15 αὐδϑὶ ἱπηθρῸ οοπίγαγῖδθ βοηθθηξδθ 
(σοϊαῦ νἱτὶ ὑσορίαθ ἔαριθηὐ!β -- παρασείοντος 50. τὰς χεῖρας --- ααἱ Ἰάθτῃ 
τη, ΘΒ ἾΤηΠ5 6586 γθ 10) ργοροβιίῳ ἔμπθυϊθ. Οπδθ Ῥγοθαπαιὶ ταῦϊο αἀπατῃ 
᾿ῬΙδουουῖδ, πασᾶ τηΐγστιτη δῦ ΠΟΠμτ118, ἃἀτ ΒΟ ΥῚ απδ8 πὶ ἴρβὰ πούϊοπθ 8: 
αὔὰ ρίαν (ἐν τῷ ἄξιον εἶναι μεγάλων) τιοη δτὰ ᾿πβίηῦ, νοὶαὺ τὸ ἐν 
ἑκάστῃ ἀρετῇ μέγα ν8 80; τένος γὰρ ἕνεκα... ᾧ οὐθὲν μέγα ν882.. 

84 --1124 4. 1. Εὖ αὐϑπαοαυϊάοτη αϊχίτηθβ 1128 Ὁ 1ὅ---20 τὸ περὶ 
τί ἴθ δ υἱγθαϊθ ΠΟΠΟΥΘ 6886, Ἰἰζοσσση ἰάθπι οἰβοϊθασ. ὈΙρστ 8. ΘΗΙΤΩ 
ΒΟΠΟΥΘ ἈΠῚῸ8 ΥἹΥΙ ῬΤΟΡῸΒ οϑῦ. 

. 1--4. Ῥοβίασδια ἀδοπηοπβίγαξαχτη δύ, αὐἱα δῦ τὸ ἄξιον εἶναι μεγά- 
᾿ς λὼν αποᾶ ἴῃ τηδρπδηϊτηϊδαῖθ αὐδδὶ ππἀδτηθηΐζαμη 6556 δἰ νίτητιβ, 18 Πὶ 

ποππη]]α, ἰπ Ἰαυᾶθηι μα͵ὰ5 υἱγύα 8 οΟΙστιπέαν (μὲν οὖν γβ 1). Κόσμος 
εϑὺ τῶν ἀρετῶν; οὖ ἴρβα ϑῃΐμη ἄθοοτα δα. το Πασπδτταα γἱσυαθατη ἀθουβ 

᾿ 105 
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τά αὐ μὲν οὖν περὶ τιμὰς καὶ ἀτιμίας ὃ μεγαλόψυχός ἐστι, καὶ 41 

ἐπὶ μὲν ταῖς μεγάλαις καὶ ὑπὸ τῶν σπουδαίων μετρίως 
ἡσθήσεται, ὡς τῶν οἰκείων τυγχάνων ἢ καὶ ἐλαττόνων᾽ ἀρε- " 
τῆς γὰρ παντελοῦς οὐκ ἂν γένοιτο ἀξία τιμή" οὐ μὴν ἀλλ᾽ 

ϑοορᾶϊξ (1238 ἃ 84 ὁ κόσμος... ἐν ὑπεροχῇ τῶν ἀναγκαίων). Νοαϊο 
Ἰριθαν αὐϊβαῦδτη ἴῃ 60 οἰϊδπᾶθὺ απο βϑαυϊθαν μείζους αὐτὰς ποιεῖ: 
αἼΙΔΗΙ οηΐπ δὰ Ῥ᾽θπδμη πὶ υἱγθαθπι υἱγύαβ δἀάϊξα δαρσοαῦ Π]Άτὰ ὃ 
Θυδηιαθδτα Ὁ]ὰ8 ἀΐοθυθ Αὐϊβύούθ!θπι ῬυΟ Δ Ὁ1]8 ϑϑὺ αὐἱρρθ αἱ ορροβίδαπι 
νἱδίατη χείρους ποιεῖν ΒοΤΑΪΠ65 Ἰυαϊοανουῖ (1190 ἃ 24): 1ᾷ αὐυοᾶ δα τὸ 
ἀξιοῦν ἑαυτοὺς 568 δὰ αἰξογαμη ραγΐθιη Πμαΐπβ απδοβύϊομῖβ (Υ. ΒαρΡ18) 

.Ῥγοβρθοίαθ. Θυοὰ σϑῖὸ υἱθίπιαπη 8] οἱθαγ, αἰ ἢ 9116. 6586 τηδρη δ ΤΠ 
6886 γ8 8, ἰούπμῃ δὰ τὸ εἶναι ἄξιον ρουξϊποῦ; οὐθπίτη ἔργον ἐστὶ σπου- 

᾿ δαῖον εἶναι (1109 ἃ 34). -- πᾷ ἴπ βρηὐθηθίἃ ῥυΐτωττη ἴῃ ΝΊΟ. ποθὴ 
καλοκάἀγαϑίας οοουγγῖῦ, π60 ἴῃ Ῥοβύθυϊβ 11 Ὀγ18. Ῥ]ὰ8. βθιη61 (1179 Ὁ 10) 
πἀϑαγρδθαχα: αὐγοαθθ 1060 60 β5θηϑιι απ ἃραα Θταθοοβ νυ]ραῦαβ οϑὺ. ΑἸ1- 
ἰοῦ Επάοτατβ (Η 15), παι ΜΜ. (Β 9) ἱπϊξαπύαν; 18 δηΐτη ἀαὰμι ἴῃ 60 
ϑϑϑϑὺ αὖ ἐούπτη ορὰβ ὀομβατητηδυθῦ, ορούϑτη ἀθαϊῦ αὖ νοοὶ δύ] ργορυΐδῃι 
γίτα πούϊοπίαπ αὐδὰ ἰδ Πηχθουαῦ οθγύδηι βθᾶθμι ἴῃ ΕἸΪοὶβ δἀἀϊοογοῦ: 
οἵ, 1948 Ὁ16 ἔστι δὲ τὸ ἀγαϑὸν εἶναι καὶ τὸ καλὸν κἀγαϑὸν οὐ μόνον 
κατὰ τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὰ ἔχοντα διαφοράν, οὗ 1249 ἃ 10 ὥστε 
τῷ καλῷ κἀγαϑῷ τὰ αὐτὰ [γη)816 Θηΐτα βού. καὶ αὐτὰ] συμφέροντα καὶ 
καλά, αἴαιθο 8190 καλοκάγαϑία ἀρετὴ τέλειος (Ὁ. γ8 16). Ουϊὰῦ απο 
Ῥογϊρα θίϊοὶ, δἰ ϑίοραθο (ρ. 2392) ἥάθιῃῃ μαῦθαβ, τὴν καλοκἀγαϑίαν, «[Ἐ- 
ΘΙ τῇ φρονήσει, ΘΘΠΘΙ αποα οβὺ περὶ τὸ λογικὸν διἀβουρβουιηῦ. 

4--20. Νροθββαυϊατη αὐἸᾶθπι δα τηδσηδηϊτηϊξαξοια ἰᾷ ἀθ αὰὸ δᾶμυο 
αὐδογθραύαν, τὸ ἄξιον εἶναι μεγάλων, πθ6ὸ ἐδηθα ἱπᾶθ Ῥγορεία Βυ 75 

᾿ πίσθαβ παύατω ποβοῖδασ. Αοοθᾶδὺ ορογίθὺ αἰΐθγατι τὸ ἀξιοῦν ἑαυτόν. 
Αᾷ αὐδῖῃ ἀξέωσιν ἀαστῃ ρεισαὺ Αὐϊβίοίθθβ γβ8 4, ΔῸ ἴαϊδῖο ᾿ὔθυτιμι (ν. 
ὦ 1198 Ὁ 16) ἴδ, ἀρ, αὖ γ68 σϑοθηβθαῦ θῶ8 ααϊθτβ ὈΘΠ6 ΤηΘ 008 ΟΥ̓ΠΒΙῚΪ 
[α5. ϑϑὺ, αὔατπθ οομπέσχασιαβ. ᾿πῦθυ αὐδ8 γϑυβαῦβ ΥἹΓ τηϑσ δ Πτητιβ δῶ αὐὰ 
βϑηθίαῦ 46 56 ἴρ80 ρτοαϊῦ, αὖ ΒΌΤΩΙΩΟΒ ααϊᾶθηα ΠΟΠΟΥΘΒ ἃ ὙἱΓῚΒ. ὈΟΠ18. ΟὈΪὰ- 
ἴοβ Πθθηύου δοοϊρίαῦ (--- γβ 9), τϑα ἃ οταπῖα αὖ βρθουπδὶ (--νϑ 12) δαΐ, 
γοὶαὺ ρυϑϑίου ΒΟθΟσΘ5. αἰνιθϊα5. ροὐθηξίδιιατθ, ϑϑαῦῖουθ δηΐηο απᾶτα γ6- 
Ἰϊαὰϊ πουηΐηθβ βοὰ ἀαΐω βθὰ πϑραύδ ἔοταῦ (---νϑ 20). --- Ἰία δδο ἀϊβρυία- 
ἄομρ ἱπβὑϊψαι μαυα γτηϊσιη οδῦ, ῬΌΓΡΙΙΒ αὖ τπιοᾶοὸ νβ 1 ἴῃ 1η1010 6888 
Ῥαγύϊουϊαβ μὲν οὖν (μάλιστα ὧν οὖν γ8 4. δ); αυοᾶδὶ Θπΐτῃ δᾷ ΤΟΥΤῚ 
Βθῃθτα, ᾳΠ1ὦ “μεγάλα ὧν ἐστιν ἄξιος) Ῥυΐὰβ δηΐτητβ δἀνουθοπααβ δἰὐ μα 
δα ἰρβδῖη τὴν ἑαυτοῦ ἀξίωσιν ὄντος ἀξίου -- ἰὰ ᾳυοὰ πονασα ταῦ --- 
Ῥγοΐθοϊο μαρουιιβ (1198 Ὁ 1ὅ---20 οὐ 10. 84 54.) αποὰ ἦδτα θρπβία. 

6. ἐπὶ μὲν ταῖς μεγάλαις 56. τιμαῖς; ΘΧΟΙαδα5 ΘὨΐτη 6886 τὰς ἀτι- 
μίας αὐλ νβ ὅ δοᾶθπι ογαϊπθ οοιητηθιιοσαπᾶδθ ουϑηὺ (ν. 1128 Ὁ 21), 
τ 8. ἀοοθῦ. 

8. ἀρετῆς γὰρ παντελοῦς οὐκ ἂν γένοιτο ἀξία τιμή : οἷ. Βίτα!16 10- 
απθπαϊ Βθπῦβ βθη θα ϊδιπα μα ΔΙ ΘΏΘΤΩ 1164 8.3: νῷ: ποῖὸ φιλοσο- 
φίας κοινωνήσασιν" οὐ γὰρ πρὸς χρήμαϑ'᾽ ἡ ἀξία μετρεῖται, τιμή τ᾽ 
ἰσόρροπος οὐκ ἂν γένοιτο, ἀλλ᾽ ἴσως ἱκανόν, καϑάπερ. καὶ πρὸς ϑεοὺς 
καὶ πρὸς γονεῖς, τὸ ἐνδεχόμενον. -- Παντοῦνο ἀρετὴ πο οὐ γ8 28, 1ἅ6πὶ 
αυοᾶ τιοᾶο καλοκἀγαθία, ἴῃ 115. οϑὺ ααἱ ἑκάστην ἀρετὴν (198 Ῥ 80) 
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᾽ , -» ν 3 Ἁ ΄ 3 »-»Ἥ 3 ’ 

“τἀποδέξεταί γε τῷ μη ἔχειν αὐτοὺς μείζω αὐτῷ ἀπονέμειν. τι3449 

τῆς δὲ παρὰ τῶν τυχόντων καὶ ἐπὶ μικροῖς πάμπαν ὀλιγω- 10 
ρήσει". οὐ γὰρ τούτων ἄξιος. ὁμοίως δὲ καὶ ἀτιμίας" οὐ 

᾿ , 2 "6, , 3 " ’ 

γὰρ ἔσται δικαίως περὶ αὐτόν. μάλιστα μὲν οὖν ἐστίν, ὥσπερ 

εἴρηται, ὁ μεγαλόψυχος περὶ τιμάς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ 
πλοῦτον καὶ δυναστείαν καὶ πᾶσαν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν 

μετρίως ἕξει, ὅπως ἂν γένηται, καὶ οὔτ᾽ εὐτυχῶν περιχαρὴς ιῦ 
ἔσται οὔτ᾽ ἀτυχῶν περίλυπος. οὐδὲ γὰρ περὶ τιμὴν οὕτως ἔχει" ἀσευυτ γα ινο. 

δὼ » ο . Ψ ᾿ ς - ὃ ᾿ Ἂ βοισλ 8... πε΄ μὰν 

[ὡς] μέγιστον ὃν. αἷ γὰρ δυναστεῖαι καὶ ὁ πλοῦτος διὰ τὴν 

τιμήν ἐστιν αἵρετά᾽ οἱ γοῦν ἔχοντες αὐτὰ τιμᾶσϑαι δι᾽ αὐτῶν 
βούλονται. ᾧ δὴ καὶ ἡ τιμὴ μικρόν ἐστι, τούτῳ καὶ τἄλλα" ' 

8 διὸ καὶ ὑπερόπται δοκοῦσιν, εἶναι. δοκεῖ δὲ καὶ τὰ εὐτυχήματα 0 
δ ΔΑ αἰ ν... κυ οΥΜ ἐ 

ἣν υὐκκεὶ “Ὁ 0»: 7 κ᾿ 
ΑΓΕ Ἀπ ὩΣ ὍΜΑ δρθυὸ ἀὀλμροῤένιν ὠον τῇ "ή 

βαδηη Γθοθυππῦ; Ατὐἰβϑύοὐθθθ ϑηΐμη ΠΟΘ τελείας ἀρετῆς ἰδπαπδιη ρτὸ- 
᾿Ῥυΐατη ταὶ ἠαδυ θα (1129 Ὁ 80 84.) τοβουναγῖῦ. ᾿ 

12. οὐ γὰρ ἔσται (ἡ ἀτιμία) δικαίως περὶ αὐτόν: ἴδω, Ἰρτθαν δηΐτηο 
ἱπ ἠαδυϊᾶ, αὐ ἴῃ γϑγῶ βαὶ δϑϑυϊπηδθοηθ ἱποϑῦ, ἀθῆχιιβ θϑῦ, αὖ απδθ 
οομΐγα 5 5βἰπὺ ῬγῸ Ὡ18110 πα ῦθαῦ πὸ ἀο]ούθιη ᾿γϑιαγθ 5101] ἤν 6 51- 
πὸ; τσ] δατη 88:6. Θ᾽αθιβ βαρτῶ Ρ]ΘΥΌΒα6 αὐτὶ οορτιαθαν τὴν τιμὴν διώ- 
κειν ἵνα πιστεύωσιν ἑαυτοὺς ἀγαϑιοοὺς εἶναι 1096 Ὁ 27 5αᾳ. Αἰαὰθ 
νἱάθαβ, ἂπ 1116 Ὀγθυϊῦοσ αἰοὶ ροβϑιῦὺ περὶ τιμὴν εἶναι; ν. δᾷ 1128 ἢ 
15 οχύν. : Ν 

10. οὐδὲ γὰρ περὶ τιμὴν οὕτως ἔχει ὡς μέγιστον ὄν. ΝΟ ΟΥΘά0,. 
Αὐἰβυοῦθιβ θθ886 ἰβύυθα ὡς, τὖ γοϊπουῖῦ 1116 αἰσηϊαύθυη Ποπονὶβ ὑθπαῦδηη, 
ΒΌΠΏΤΩΙ ὈΟΩΪ δια ἀθδὑϊτηθ  οπθη απδι τηϑρηϑηΐτητιβ παὐαύαῖ τϑΐουσθ. Τύγτιη- ἡ 
ααθ Θηΐτη οοηβία αὐ ααθιτῃ τϑούϑιη Οὐ ἶπ0 6586 1ΠΠ1π|8 ἀθβυϊπια ϊοηθτη (οἵ. 
Ὁ 6 δοξάξει γὰρ ἀληϑῶς), ὕμπτμη 6886 ΒΟποσθιι μέγιστον τῶν ἐκτὸς ἀγα- 
ϑῶν (1128 Ὁ 20); αποᾶστπθ βυθ)πρτθαν δυσιυτηθηύαστη (αἴ γὰρ δυναστεῖαι 

. αἵρετά γ8 17) ποῆ δᾶ ουϊαδοῦπατθ ορίπίοπθιῃ ἤσιπδπάδπι, 56 δᾶ 
ἀοτηοπβέταπαδη τοὶ γουϊψαΐθιη βρθοίαῦ: πϑτὰ τελειότερον (γ6] μεῖζον ἀγα- 
ϑὸν) λέγομεν τὸ καϑ᾽ αὑτὸ διωκτὸν (86. αἱρετὸν) τοῦ δι᾿ ἕτερον 
1097 ὦ 80. : 

18, οἵ γοῦν ἔχοντες κ. τ. 1.: οαγοηάθμη Θηΐπι, π6 πἰτηΐω νἰἀθαπύαν 
γ8 17 αἰυτηδῦε, 6586,. απϑηδοαυίάθιη ἴῃ φοὐύθηθίῷ οὐ ἴῃ αἰνη15, τὖ ἴῃ 
τη 5 τΘθα5, αἰγυχπατθ νϑυτιπὶ οδὺ καὶ μονούμενα διώκεσθαι καὶ δι᾽ 
ἄλλο τι (1096 Ὁ 11--19; 1097 Ὁ 2---4) νοῦ ργυορέθυ. Βομοσθιη. τ 

30. διὸ ὑπερόπται δοκοῦσιν εἶναι αὐἱρρθ αὐἱθαβ οπιηΐῶ 86 ταϊπογῶ 
νἱἀθδηΐι (γ8 19). Θυοα Θηΐπι ππῦτη ἰπ τιϑρπϑηΐτη 8 τ πα πθραῦαν ἀπο- 
δέχεσθαι ν8 9, οὖ ρβύτα αποδδιητηοᾶο ἀθβρίοϊθηξίτπι ογαῦ. 

1124 ἃ. 30 --- Ὁ 6. Ῥούαουϊῥ αὐἰᾶθιη νἱάθυ! βουϊρῦου. Πΐ8οθ βθηὐθηηβ 
ῬΘΙρΘΥΘ (6 ᾿ἰβάθιη ὑϑθιβ ἄσθηβ 46 αὐἱθιβ τιοο βθυτηο ογδὺ (γ. ὕπερ- 
όπται γ8 29 οὐ γβ 20; εὐτυχήματα ν8 30 οὐ εὐτυχίαν ν8 14; δυναστεύ- 
οντὲς καὶ πλουτοῦντες γ8 22 οὐ πλοῦτος καὶ δυναστεία γ5 14. 17); 5608 
τουθτῶ Δ] δὴ ΠΟΥΌΠ ὙΘΥΌΟΥττ τ οηθιι 6586 βο 5 οθυθαια δῦ. Θαθι- 
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ται τιμῆς καὶ οἵ δυναστεύοντες ἢ οἱ πλουτοῦντες" ἐν ὑπεροχῇ 
γάρ, τὸ δ᾽ ἀγαϑῷ ὑπερέχον πᾶν ἐντιμότερον... διὸ καὶ τὰ 
τοιαῦτα μεγαλοψυχοτέρους ποιεῖ" τιμῶνται γὰρ ὑπὸ τινῶν. 
κατ᾽ ἀλήϑειαν δὲ ὁ ἀγαϑὸς μόνος τιμητέος᾽" ᾧ δ᾽ ἄμφω 
ὑπάρχει, μᾶλλον ἀξιοῦται τιμῆς. οἵ δ᾽ ἄνευ ἀρετῆς τὰ 
τοιαῦτα ἀγαϑὰ ἔχοντες οὔτε δικαίως ἑαυτοὺς μεγάλων ἀξιοῦ- 
σιν οὔτε ὀρϑῶς μεγαλόψυχοι λέγονται" ἄνευ γὰρ ἀρετῆς 

ῶ9, ἢ πλουτοῦντες ΚΡΜΡ, 21. ἑαυτοὺς] ΚΡ αὐτοὺς. 

Θἀθιποάαστη δηΐτη 1128 Ὁ 27--- 1124 ἃ 4 απδογθθαῦαγ αὐἱὰ οϑϑοῦ Π1πᾷ ἄξιον 
εἶναι (μεγάλων) ἀπᾶθ ΟΠλη5. τηϑρηϑϊτηϊδοβ αὐιδδὶ Πααγὶῦ δπίτηττα, ἰδῶ 
Ἶᾶτα γβ 20 --- 39 δῶ απδρᾶάδπι αϊσηδαΒ ῬΥΟΡΟΒΙθαΥ ααδθ ΤΟΥ 886 αὐϊάθηηῃ 
γογῶ πΠοΟὴ οϑῦ, βθἃ βρθϑοίθιη δ] αυδτὴ νϑυὶ πορϑύ. ὕπᾶο᾽ οὐΐδηι ἀξέωσιν 
αὐδηάδια Ὡδϑοὶ, 51 1116 1| ῬΥΪΟΙῚ (1124 ἃ 4---20), αὖ αἴγουβαμι, οὖ οϑβῦ Ῥτο- 
ῬΑΌ16 οὖ ριορθαῦυσ γβ 29 88. Μριη θυ θοάθιῃ τηοᾶο αἰδραίαϊομπθια 
ἄο Του ϊυααϊηθ Ὁ Αὐϑύοὐθιθ 1᾿ηϑυϊτι, ααστη ἀυτηθγαύᾶ νογῶ νυἱσθαύθ ΓΊῚΟ 
1105 πέντε τρόπους ((110 ἃ 117) δἀϊαπραῦ Γ' 11 ἴῃ αὐἰδθιβ βίχα  ὐαᾷο 
αὐδθᾶδτηη ὙἹΣῚ ἴον 5 ἈΘΒΟΒΟΙαΓ, 

20. δοκεῖ δὲ καὶ τὰ εὐτυχήματα συμβάλλεσϑαι πρὸς μεγαλοψυχίαν. 
ΤῸ δὰ ἀπϑηὶ τϑῖὰ Ῥ]υγο5 οϑθβαθ ἔβοϊπηῦ, βίηρσταθ οὐ ρυθθβουθτη θ86, 
σα 5 ταΐηθβ ἀδπάθπχι δἷὐ, (γοὶαὺ ἴῃ Ροαϊαϊο αὖ εὐπραξίαι τῶν φίλων 
1101 ἃ 38; Ὁ ὅ; οἵ. 1110 ἃ ῶ; Ὁ 10) συμβάλλεσϑαι τι πρὸς ν6] εἰς Ὑ61} 

᾿ οβοϊοπάδμι ἀϊοαπύθν. Ιύδααθ ἀππτῃ ͵ᾶπι ἔοσίαπδο ἄοπ συμβάλλεσϑαι 
πρὸς μεγαλοψυχίαν ἴοταμίαν, Ἰοηρθ ϑαπῦ 8110 οὖ αὐδ8ὶ οοπύναν!ο 1000 
αἴθ γβ 18 54. γαπύ. ΠῚ1Ὸ δηΐμι ἱπύθι θῶ δυϑηὺ διὰ αὐδθ Υἱῦ τηϑρπδ- 
ΠΙΠ8, Ῥοβίαυδπι [αβυϊρ! δαὶ οομβοῖαβ ἔϑοῦαβ θϑῦ, θη αδτῃ Ὁ] ]πηδ 8Ρ6- 
οἰεαῦ; μὲφ ὙΘΙῸ δια ᾿πΐου θῶ βαμῦ, ἀπ 8 απ18 ρεοΐϑοξηϑ ΤηΘΡΊΟ 6886 8ηϊ- 
710 ΑΚῊΝ 

21. ἀξιοῦνται τιμῆς .. ἃ 34 τιμῶνται .. ἃ 2ὅ τιμητέος .. ἃ 26 ἀξι- 
οὔται τιμῆς: οὈβογγϑπάθτη σθηιβ ρϑβδίντιμι νυ θυ ουττα. ῬυΐαΒ Ἰρτθυν ᾿βύθ 
αὐτάριη ἀρ ΒοπουῖθυΒ οορῥατθ νἱἀθῦαν αὐἱ 5101 Ὁ 8115. οἥουτιπύτιν, τὖ 
ἀοίπᾶο (γ5 27 ἑαυτοὺς ἀξιοῦσιν) οὐ 'ρ86. δυάοοῦ δοβάθιῃ β': νἱ πα τοῦθ. 
14 αυοὰ βθοὰϑ θγαῦ ἴῃ γοτὰ υἱνθαΐθ, απἷρρθ αὐ ἃ ἰηϊμο ὁ ἄξιος ὧν 
αὐτὸς ἀξιοῖ ἑαυτὸν μεγάλων (1198 Ὁ 2), ΠΟ ΘρΘη5. 1116 ἐθβυϊπηοηϊο 
Φ]]ΟΥ τη. 

οὕ. κατ᾽ ἀλήϑειαν δ᾽ ὁ ἀγαϑὸς μόνος τιμητέος (γ6] ἄξιος μεγάλων). 
ΨοΥατι β8η6 Πο6, αυδηηατδη) γΘΥαπ οἰΐδια ὅτι τὸ ἀγαϑῷ ὑπερέχον πᾶν 
ἐντιμότερον (γ5 38) δία ᾧ ἄμφω ὑπάρχει, μᾶλλον ἀξιοῦται τιμῆς 
(νβ. 36). Θαυΐθυβ ἀθ βϑηΐθηθβ 851 νοὶ] υϊβϑϑῦ Ἰοπριιβ 6586 ΡΒΙΟΒΟΡΒΒ, Ϊη 
Ργομηζα δῦ αποιηοᾶο 86 δχἐγοαββοὺ. ϑαπὺ ϑπΐτη 8111 καϑ᾽ αὑτοὺς ν0] 
ἁπλῶς ἀγαϑοί, δ}1] (νοῦ αϊνγιθθθ δᾶ βαρρίθπᾷδμα ἃ οσατῃ οἰν᾿οὐβατιο 
πϑορβδι ΐθια) ἀγαϑοὶ πρός τι. Οπυδρτορίου μου ὕθτηθυθ [18 αυοαῦθ 
αυοάδαμι ΠΟποΥΐΒ σθπτιβ γα]ροὸ ὑγὶθαΐϊναν, ἀυτηταοᾶο 111158 τηδηθαῦ απ] 60- 

ΤΌΠ ῬΙΟΡΥ͂ΙΒ δῦ ΠΌΠΟΙ ποποβίδ!8, 
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ἐτὰ τοιαῦτα ἔχοντες ἀγαϑὰ γίγνονται. 

ῥάδιον φέρειν ἐμμελῶς τὰ εὐτυχήματα᾽ οὐ δυνάμενοι δὲ 
φέρειν καὶ οἰόμενοι τῶν ἄλλων ὑπερέχειν ἐκείνων μὲν κα- τιν 

ἐν Ἄππιον ΟὟ ἐξ ᾽ν , , - 
ταφρονοῦσιν, αὐτοὶ δ᾽ ὅ τι ἂν τύχωσι πράττουσιν. μιμοῦνται 

» } ΄ 3 [κέ »Ά “« δὲ ὃ . ᾿ γὰρ τὸν μεγαλόψυχον οὐχ ὅμοιοι ὄντες, τοῦτο ρῶσιν ἐν 
Ω ᾿ Ἶ οἷς δύνανται᾽ τὰ μὲν οὖν κατ᾽ ἀρετὴν οὐ πράττουσι, κατα- 

φρονοῦσι δὲ τῶν ἄλλων. ὁ δὲ μεγαλόψυχος δικαίως κατα-" ὅ 

29. 80. καὶ οἵ τὰ] οχ ΚΡ; καὶ τὰ οοὐν. 
ὅ. ὃ δὲ] ΚΡ ὁ μὲν γὰρ. 

29. ὑπερόπται: ν. γ5 30; ἴπηο πθ ὕβρεις αὐἰάθηη ΟΠΊΠΙ5 (ταὶ ὑβρι-" 
σταὶ) ἃ γϑτὼ τπαρπδηίτηϊαῦθ Ἀθθ558 7α θέαν 119 ἃ 8 (εἰ μὴ δι᾽ ὕβριν). 
ΕἼρῸ οδὺ ἴπ Ηἰβ τθῦιβ αἰΐατια αὐτοσασπαὰθ βἰτη  διο (κ αὐ οἵ τοιοῦτοι). 
1ῃη το αῖϊβ νοτὸ διγορσϑηξι Θούτπη, αἱ 50115. Τουθαπαθ ἀοηΐβ πἰὐαηὔατ, 
ἰούο 0610 ἃ ταϑρηϑηϊτη Υπ| ἠαβύ δθβυϊτηδύοπθ δαὶ αϊνθυβῶ θϑῦ. {981 
δηΐτα (8 39 --- Ὁ 6) 60 86 γϑυξϊ δ βουϊρύου, αὖ ἀθιποπβέγοῦ, ἀποιηοᾶο ἡ ; 
ἀξίωσις ἴῃ ἔ]Π]Δοὶ 110 ἔαπάδτηθηῦΐο οοπαᾶϊία, ἀρραγθαῦ. Θαδ 'π τ ὈΥθυ θη 
6588 Ρἰδοθῦ; πᾶτῃ οϑυθ πἰ8}} Βαρθηὺ ρῥγϑθίου τὴν καταφρόνησιν (Ὁ 1. 4),. 
Πἶδὶ αὐοὰ νἱγϑαἐἷβ Δαβρὶοὶβ οὐαὶ Οὐπηΐπο βδῖπθ σα θθυμδοι]ο ἔθυαπίατ: 
αὐτοὶ δ᾽ ὅτι ἂν τύχωσι πράττουσιν (Ὁ 3). Ῥεαδθηξον Θπΐπι Αὐϊβύοίθ! οβ 
ἰδύοβ 84 οἵγπθ σοπιβ ᾿ἸὈΙΙΠπτη ΠΟΙ τηϊπτβ ἴδοἶ]6 ἀθἔθυυὶ οθηβθὺ ατιϑτ 
δα 1ᾷὰ νἱδίπιτη αποα ῥγοχίτατιπι 886 νἱθαῦαν, χαυνότητα. 

1124 Ὁ 6 ---119ὅ ἃ 106. Θυῦχμη διὰ οοπϑίθῦ, τπδρηϑηϊτηϊ δέθηη ΘΒ: 
6586 αὰὰ ααἷ8, οΥπδέτβ οὐ υἱγύπ ϊβ σΌΠΘ.6 (1128 Ὁ 21 566.) δἴαπθ ἕοτῦθ 
ἸΠΒΌΡΟΥ ἔουθαπᾶ ργοβρθγὼ δα]αύαβ (1194 ἃ 20 5αα.), Ῥομΐβ οτηπῖθιι5. Ποπο- 
τἱθυβαθθ 86. αἰρηατη Θ586 οθηβοὺῦ συ] ροῦϊιβ βυτητηοβ ἰαπύθιτη ΒΟΠΟΥΘ5 
ἀϊρποβ. 86: ΒοΙρΡίοΟΥ, βοΠ!σθὺ μα ἀθῆπιξοηΐβ (ὃς ἀξιοὶ ἑαυτὸν μεγάλων 
ἄξιος ὧν) δὀχροβίδίοπθ παπᾶ οοπέθαὐιβ, ρατα οοπρουῖδ ἀπᾶθ Θορτιοβοδῦαν 
αὐδτηπδιη ἈΘΘΠΘΙ ναὐοηθιη οὗ αὐόβπδμι ἀθπΐατθ τη οΥ85 ἰπύθυ ναυῖαβ ππ- 
τηθπδθ υἱΐαθ βοοϊθίθἐϊβατιθ οοπατΐοπθβ 11 ἀξέωσις ρῬτορίσηαῦ. σα ἴῃ. 
μ τθοῦθ Ροὐύογαῦ 5856 διά 1118π| Βιδηη βθη θη ίδιαι δ, τηαρηδιΠῖτηο τὸ ἐν 
ἑκάστῃ ἀρετῇ μέγα (1128 Ὁ 80; οἵ, 1124 ἃ 1 ἡ μεγαλοψυχία οἷον κό- 
σμος τις τῶν ἀρετῶν) υἱπαϊοῦτα,. 56. ΔΡΡΙΐοατθ, τπὸὖ Βιπρτ 88 απδϑαθθ υ]ῖ- 
ὑαΐθβ ρουβθουξιβ νυἱῶ δὸ τϑύϊομθ ργοοθάθγθὺύ. Αἴατπὶ ἢοῸ 81 ρὶ δου ϊβϑοῦ 
ρθυΐαμι οϑῦ ἀθ τηδοπδηϊτηϊζαύθ αἰζίταο μα]ὰ5 ΠΥ] ἸοοΟ ἀσθπάσθτη {τ|556. 
Αὐϊβίοίθιθβ ρίξαν Πἰθουῖαβ πο ἴῃ τὸ γουβαῦαβ τηοᾶο δὰ δα πᾶτη νἱγϑαῦθηη 
γοβρίοιῦ ἀθ αὐ τὰ δούαμη οϑὺ (σοὶαῦ. δᾶ ἐουυϊϑαίπιθιι απ8}15 τηαρπδ- 
μἶπηο Ρἰδοθὺ 1194 Ὁ 6.--9, δα Ἰἰθογ  αύθηη ο᾽ὰβ 1Ὁ. 9---12; Ὁ 17. 18; 
1125 ἃ. 9 ---19), τηοᾶο αὐδδὶ ργοβρίοιδ δᾶ ποηπα}]ὰ5 ἀθ ααϊθὰβ ποημπμ 
αἰβραθαθαμη θϑὺ (πᾶτὰ ὃ οὐ μνησίκακος 1190 ἃ 8--ὕ αἴαπθ ὁ οὐ κακο- 
λόγος οὐδὲ τῶν ἐχϑρῶν ἴθ. 8. οϑὺ πρᾶος αὐἰάδπι), πιοᾶο οὐϊαια Ἰαπᾶαξ 
αὐδοάδηη αἀπ88 ἴθ ΠῸΠ]Π]ατι Θϑτττη απῆ5 αὐἰάθτη ἴρ886 ρσγοροβαι νἱγθαῦθβ 
οϑαπηῦ (ποῦ Ἰδπ8 οϑῦ Ὑθυδοθιη Θ886, θϑἐϊδη8: ΠῸ]]Ὸ δ]ἑουασα οοπὐθτηδα 
Δα]ΌΥΘΥΙΒ -- ν. 1124 Ὁ 27---99 -- Ὁ απ γϑῖῸ οδρ. 18 τηραϊοουιίαβ οοτα- 
τηθπαῦαν, 51 ΠῸη 816 π8, αὖὺ γα ]ᾶ6 ἀΐνουβῷ θϑῦ). Νϑαὰθ ἰριθαν 1ἃ τηΐγατη, 

43 παντελοῦς οὐκ ἔστι ταῦτα. ὑπερόπται δὲ καὶ ὑβρισταὶ καὶ οἵ 1124 99 
ἄνευ γὰρ ἀρετῆς οὐ 80 
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9 τιϑνοἰφρονεῖ (δοξάξει γὰρ ἀληϑῶς), οἱ δὲ πολλοὶ τυχόντως. ἕούχ 48: 
ἔστι δὲ μικροκίνδυνος οὐδὲ φιλοκίνδυνος διὰ τὸ ὀλίγα τιμᾶν, 

», Ὁ, , 3 ᾿ -“ , ΝΣ 

μεγαλοκίνδυνος δέ, καὶ ὅταν κινδυνεύῃ, ἀφειδὴς τοῦ βίου ὡς 
" ΓΙ Ἂ 

: οὐκ ἄξιον ὃν πάντως ξῆν. καὶ οἷος εὐ ποιεῖν, εὐεργετούμενος 
το ᾽ δ᾽ αἰσχύνεται" τὸ μὲν γὰρ ὑπερέχοντος, τὸ δὲ ὑπερεχομέ- 

νου. καὶ ἀντευεργετικὸς πλειόνων" οὕτω γὰρ προσοφλήσει 

6. 7. Ῥοὐύκ ἔστι δὲ] Ἰοοὺβ ποη ἰπύθρου. 7. μιχροκίνδυνος} 6Χ τἀπὸ (αὖ 
νἱα.) ΚΡ; πυκνοκίνδυνος Ῥ]οναῦθ. οὐδὲ φιλοκίνδυνος οτῃ. ΚΡ μι, 
11. ΚΡ οὕτω γάρ οἵ. 

π᾿ ἸηϑρΏΘΉΪΠ10. ΠΟΠΠ]]8Β Ὑἱγθαῦθθ ΟΥηἶπο Ομ, ἱπῦθυ αᾶδ πηᾶτ ἃΡ- 
ΡΘΙ]αγΘ βαὐϊβ ὺ τὴν σωφροσύνην. ---- Οπδο ἀαστα ἴΐα βἰπῦ, ἀπυπηαὰθ 
Ἰορϑηύθυθ. ποθὶβ ἀρραῦθαῦ ῬΒΠ]ΟΒΟΡ τη πη ἰεηύιιαι αἰαξϊτιβ ἴῃ πδο νἱν- 
ἐαΐθ ἀθβουθομαδ τηογαδατη 6580 ἀπᾶπη ἴῃ τα υ8, 804 ἰρϑῦτη αποαῖθ 
᾿πηαρίηθ 11 αὐδπὶ Ὑἱνὶβ απδιϑὶ ΘΟ]ου 8 ἀθρίηρσαῦ ἀοΙθοίαγὶ : μαπα ὕθιηθτο 
μδθο ἱπᾶ6 ἔβοία 6886. ορίπαῦ βαηῦ αποᾶ γἴταμη αὐθηᾶδγη ἀπθτῃ ϑαἀμηῖτῶ- 
τϑῦαν γ6] αἰΠρογοὺ δηῦθ οὐσ]οΒ Βα αθυὶῦ ἰδπαῦδηη Θχθυηρὶαν, αὖ αὐδθ ἴῃ 
1110 ἱπγθηϊβϑοῦ παιταγθῦ, ἰδοῦ ἀθ οδύθυϊβ. Τιοηρίαβαπθ ἰδῶ υἱῷ ρτο- 
ΟΊ ΘΒΒὶ, ἀθ ΑἸοχαπμᾶσο Μᾶρῃο οορίθαν! 7. ββουαηΐ. 

γογαμηθδηηθη, 81 ἀθοθγθῦ πὶ [8}1} γ6 Ἰοηρτιπιὶ 6886, ῬΓΟΡΔΥΪ ῬΟ586 81 ]- 
ὑπ01, Ρ᾽ατῶ ἴῃ ΠοΟ οαριΐθ οοηρθϑίδ Θ886 απδ διαῦ ΟἸΠἾΠΟ ἴῃ τορα]ϊ νἱ- 
ἰδ6 οομάϊδίομθ Ἰοοαμπι νυἱχ μαρθαηῦ δαὺ ΑἸθχαπανὶ οουΐθ ΤἸΠΟ68, α08165 
αὐ]άθιη [1856 ΠΟΥΪΤΊΒ, τηΐππ5 τϑαοϊθαηῦ, Θαυιηαῦθ ϑαοίοῦ ΝΙΘοΙμἃ- 
ΟμΘαΒ. 8118 Ἰοοΐβ (γο]αῦ 1108 ἃ 27--86; 1176 Ὁ 16 54.) τοὺς ἐν ταῖς ἐξου- 
σίαις 8θι:. ἐν δυναστείαις πασᾶ ζω οομηχηθιηογοῦ αὖ νἱἀθαῦαν Ἰηῦθυ 11108 
Θαα. ΘΟΠΒΡΘΧΙΒΒ6. ΟΌ]ὰ8 ρουθοϊασῃ νἱγϑαύθιη ὑθηα πδτι ΘΧΘΙΡ]ΔΙ ΠῚ ΡΥῚΤΗῚΒ 
δαναϊναγθῦαι,, οὐϊθηλ ῬΥΟΡΘΌ1]1τ|8 1 ἀ]οαθ86. ΒΟΉ ΒΘυτη 81 αα]8 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΙΙΠι 
ἕν 86 080 ΡΙθσδαὰθ ἴῃ Πᾶπο ᾿τηδρίηθιῃ ὑγϑηβῦι 1886 αἰ χου τ, 

1. 8. μικροκένδυνος. .. μεγαλοκένδυνος ἱ. 6. τοιοῦτος οἷος ἐν μι- 
κροῖς (μεγάλοις) ἢ ὑπὲρ μικρῶν (μεγάλων) βούλεσϑαι κινδυνεύειν, Λὰ 
Βδπο τηδρηδϑηϊτηὶ στον αξθιῃ, ἃ απὸ ΡῈ 611115. Ὑ6] τη} ] 16 Ὀγ]8. ὡρτὑοθ!ο τηὰ- 
χίηθ δ]16 πᾶ Θϑῦ, ρὶαστω βρθοίδηῦ: ααἱ ϑηΐπὶ ἰδιᾶτβ ἴῃ Ἰηϊυΐϊο, 1ἄθπι ἴῃ 
ἰρβῶ τ ρουθπαχ (ἀφειδὴς τοῦ βίου ν5 8: οὐδαμῶς φεύγει παρασείσας 
1198 Ὁ 81; οὗ ἀθ οὐπηϊθυβ ααἱ νοῦ βαθὺ ἔουίθβ 1116 ἃ 9 ἐν τοῖς ἔργοις 
ὀξεῖς, πρότερον δ᾽ ἡσύχιοι); τι86 ὑδίηθῃ ἴπ Ῥϑυΐο 8 ὑθηθασα ϑαθαπα 8, 
βθα υδ᾽οῦπαθθ ἀργὸς καὶ μελλητής ν8 24; κίνησις βραδεῖα... φωνὴ 
βαρεῖα καὶ λέξις στάσιμος" οὐ γὰρ σπευστικὸς... οὐδὲ σύντονος 119 ἃ 
12. 5α.; ααἰδθιτι5 411ὦ Δαἱ ροββίηῦ. Ῥαββίμπη θηΐτη ἴῃ πᾶ ἀθβουϊρύϊοηθ αΪ8- 
7θούω βϑαπὺ ααδ β58π6 οὐᾶῖηθ οοιηροπὶ ροϊογθηῦ, 51 ποὸη Αὐἰβύοὐύθθβ πῦπο 
οἴ ρίοηη αὐϑ8ὶ ν᾽νθη ]β ΥἹΡῚ Θἤοουθ αὐδηὶ οορστίαῦε, ἀἰβροηθυθ ταδὶ αἰββθῦ. 
Νρο ἰδιιθη π86 τϑύϊομθ ρυοῦα 116 γοααρθίαν 14, ααοὰ ὑοίω, μᾶθὸ αἰβραῦύε- 
ἰζο Ῥυϊουΐ νϑυθβ οὐκ ἔστι δὲ (ν5 6. 7) δα]αποίω δῦ: βῖνθ δηΐτῃ Ῥ] γα 
οορσιξαθοηθ ΘΟΙΏΡΙΘχιιβ ΟΥἽ5 βῖγθ δ ἅπδβ ὑπ απι βθηὐθηθαθ ασδυατα ἴῃ 
ΘΟΙΠ 185. νὸχ ᾿ἰδύδ, θϑὺ τθβρθχθυῖβ, τὐύϊοηθη ἱπῦθυ ρυΐοτῶ δίαθ βθαπθηδίδ, 
ΠΟῚ ΘΒ ΠῚ 6886. Βθη 165 απ80 τϑοὺθ ζῶ ρούαθιϊθ οχρυῖμ, ὙΙἀθύαν δ] τὰ 
Θ0 Ἰοθ0 ᾿ηύθγοι 1586. ΐ 

ς: ΩΣ 
δ ΝΣ 
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53 τ Ἵ » 
νεύειν οὺς ἂν ποιήσωσιν εὖ, ὧν δ᾽ ἂν πάϑωσιν οὔ" ἐλάττων! 

ΗΡ ΤῊ ς 
γὰρ ὁ παϑὼν εὖ τοῦ ποιήσαντος, βούλεται δὲ ὑπερέχειν. καὶ 

Ἁ Ε ς ’ 3 ΄ Ἁ 3 3 Ὡς ἢ, Α Α , 3 

τὰ μὲν ἡδέως ἀκούει, τὰ δ᾽ ἀηδῶς" διὸ καὶ τὴν Θέτιν οὐ 

λέγειν τὰς εὐεργεσίας τῷ “Ζ[ιί" οὐδ᾽ οἵ Δάκωνες πρὸς τοὺς 
᾿ϑηναίους, ἀλλ᾽ ἃ πεπόνϑεσαν εὖ. μεγαλοψύχου δὲ καὶ τὸ 
ἐηϑενὸς δεῖσθαι ἢ μόγις, ὑπηρετεῖν δὲ προϑύμως. καὶ πρὸς 
μὲν τοὺς ἐν ἀξιώματι καὶ εὐτυχίαις μέγαν εἶναι, πρὸς δὲ 
τοὺς μέσους μέτριον" τῶν μὲν γὰρ ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ 
σεμνόν, τῶν δὲ ῥάδιον, καὶ ἐν ἐκείνοις μὲν σεμνύνεσθαι οὐκ 
ἀγεννές, ἐν δὲ τοῖς ταπεινοῖς φορτικόν, ὥσπερ εἰς τοὺς ἀσϑε- 

νεῖς ἰσχυρίξεσϑαι. καὶ εἰς τὰ ἔντιμα μὴ ἰέναι, ἢ οὗ πρω- 

τεύουσιν ἄλλοι" καὶ ἀργὸν εἶναι καὶ μελλητὴν ἀλλ᾽ ἢ ὅπου 
τιμὴ μεγάλη ἢ ἔργον, καὶ ὀλίγων μὲν πρακτικόν, μεγάλων 

11. ΚΡ πεπόνϑασιν. 18. μόγις] ΚΡ μόλις. 21. καὶ ἐν] ΚΡΟΡ καὶ ἐπ΄. 
24. μελλητὴν] 6ΧχΧ ἀπο (αὖ νἱ4.) ΚΡ; μελητὴν οὐδ. 

14. βούλεται δ᾽ ὑπερέχειν: δἴαπο οβὺ ἰδίῳ γοϊαπίαβ ἰαπι ἤγπια αὖ 
ὨΪΤΗΪΤΙΙΠῚ 51 ἴογίθ ὩΙΙΟΌΙ γουιθαθ γούττα οοπένγατί ἰδ, ἴρ86. 1Π18πῈ βυᾷ 
βα!ύθαι οορστυαθϊομθ ν6] ΟὈ]νίομθ (τῷ μνημονεύειν ν8 12) 6 τηθαᾶϊο ἰο]]δί. 
σ80 αὐἱάθη) ααᾶπι Ὀθπ6 Ποιηϊημπμη ΠΟΥ θτ15 αἀπϑ165 βαθὺ τϑϑροπάθαμπἑ 
ἴῃ ὡρουύο δβὺ; 864 ᾿ῃοπθπθπη, ὩΡῚ πη 46 Ἰαπάθ νἱνύα 8 ααδ Αὐἱβίο- 

ΠΈΘΙΙ ῥτὰθ οϑίθυβ οοηϑατσητηδῦε, αἴατπιθ σταΐω νἱαθραΐαν, 
16. τὴν Θέτιν... τῷ Διί: βρθοούαδιν δὰ ᾿ἱπίογργθίθβ Πα 5 (λέγειν 

1η.), ααὶ ἕοτύαββθ Τηθύθμι ργθοδηΐθια 

Ζεῦ πάτερ, εἴποτε δή σε μετ᾽ ἀϑανάτοισιν ὄνησα 
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ (1. 4 508) 

ἀυθηζαπίου ρούϊαβ δὲ τηοαθϑίθ βρη ἤοατθ αὐϑηι ἀἸΟΘγ6. Ὀομοβοϊα βιὰ δα- 
ποίαθεηῦ. 

11. ἀλλ᾽ ἃ πενόνϑεσαν εὖ: αὐτοὶ ὑπὶ ἐκείνων, ἀτοβ 6888 πιδρηᾶ- 
ὨΪΠη0Β8 πογϑηῦ. - 

18. τὸ μηϑενὸς δεῖσϑαι ἢ μόγις. οοΘ ἢ μόγις ποοοϑδι αι 5. ταὐϊο 
μαθϑίαν; ἰρδὶ θηΐτη ὙἱΓῸ τηὰ]ῦο τηδρῚΒ ρο]δοθῦ, ἀπτησηοᾶο ἤθυϊ ρούθβὑ οἵιπὶ 
15 αἀπδ8 διϑαπῦ 5101 5 ΠΟΘ; πᾶτη εὐεργετούμενος αἰσχύνεται Ὁ 9: ἴδ- 
ααθ ἰάθη περὸ ἀναγκαίων... ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς καὶ δεητικός (1195 
ἃ 9) ποθὸ δύναται πρὸς ἄλλον ξῆν (Ὁ 81). Ουδο ομπηπία δα 1ᾷἃ πηι 
ἐθπαάπηῦ, αποᾶ γυ]ῦ, αὐϑηύαμη αὐἱάθηη ρούθδῦ, θϑθ8 οὖ 5101 νἱἀθυὶ (δα Ὁ 
14) αὐτάρκης: ΠΟΟ ΘΠΐτη ΠΟΙΏΘῺ 561161 ὑδηθαμ ρυορο ἤπθιῃ (119 ἃ 19) 
πϑαγραδατη την] ασ8.81 οὐ αἸβ]αποίδ ααδιθ αη θοθββθυαηῦ ἴῃ ἸΠῸΠῚ ΘΟΠ1- 

. Ῥ] οὔ αν. 
28. καὶ εἰς τὰ ἔντιμα μὴ ἱέναι: 6666 νἱἷν διαθἰδατη, οθγξαταΐηδ, τηδ- ! 

αἰδυγα β ἔθου βρθύπθηβ. Ἔντιμον θηΐπι 14 β'Θ ΠῸΒ ΟἸηηθ αποᾶ τὰ ααΐ- 
ἄθπι ἴῃ οἰνγιῥαῦθ τηδρηὶ δθϑεϊσηδευν: ἰδ] γθγῸ ΟὉ ἰρβᾶπι πᾶπο οαθϑᾶπι, 
ααΐα τιβι αὔτη οθπα5 βαθὺ μεγάλην γογθ τιμὴν (γ5 26) ΒΘΟῸ ΟῚ ἔοχαηῦ. 

Σ ἔπος. (ὸ π᾿ὴῷ ἦ : 

“4εὃ ὑπάρξας καὶ ἔσται εὖ πεπονϑώς. δοκοῦσι δὲ καὶ μνημο- {12401 
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900. ΛἈΠΙΒΤΟΤΕΠΙΒ ΒΤΉΪΟ, 

4590 δὲ καὶ ὀνομαστῶν. ἀναγκαῖον δὲ καὶ φανερόμισον εἶναι καὶ 4 8 

φανερόφιλον᾽ τὸ γὰρ λανϑάνειν φοβουμένου. καὶ μέλειν 

τῆς ἀληϑείας μᾶλλον ἢ τῆς δόξης, καὶ λέγειν καὶ πράτ- 
τειν φανερῶς" παρρησιαστικὸς γὰρ διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι. 

80 καὶ ἀληϑευτικός, πλὴν ὅσα μὴ δι᾿ εἰρωνείαν" εἴρωνα δὲ 
πρὸς τοὺς πολλούς. καὶ πρὸς ἄλλον μὴ δύνασθαι ξὴν 

27. καὶ μέλειν] ΚΡ ἀμελεῖν. 29. 80. ΒΕΚΚ. ὁΧ ὑπὸ 1886 γρ. παῤρὴ- 
σιαστὴς γὰρ διὰ τὸ καταφρονεῖν. διὸ καὶ ἀληϑευτικός, ΚΡ φτγ. κατα- 
φρονητικοῦ γάρ. παρρησιαστοῦ γάρ. διὸ παρρησιαστικὸς δὲ διὰ τὸ κατα- 
φρονητικὸς εἶναι καὶ ἀληϑευτικός; ΚΡ οοΥν. παρρησιαστὴς γὰρ διὰ τὸ 

καταφρονητικὸς εἶναι, καταφρονητικὸς δὲ διὸ παρρησιαστικός (Ὁ. ποηη. 
81.); ΗΔΤΡΜΡΝΡΟΡ γα. οὖ οουτιιυρῦθ. 80. εἴρωνα] οχ ΝΡ; οοὐδ, εἰρωνεία, 

29, παρρησιαστὴς γὰρ διὰ τὸ καταφρονεῖν. διὸ καὶ ἀληϑευτικός 
ΒΟΚΚουαΒ᾽ ρᾶθπθ οοπ͵θούατᾶ, φαούογοιαη θηΐμῦ πα] απ παθθὺ μἰδὶ 1. 1886 
γρ. Ῥυδϑίθγθα νϑῖὸ ἰάθιι τηϑρηϑπὶ ἢ. 1. οὐ ᾿πβο!ὐδ (Ὠ1 [8110γ) ἀπ ρθη, 

: ὁποία αμη ναγιθύαθθυη Ἰθούϊοπιιπι χοῦ; ἀθ αὐὰ ἸΟΩΡῸΒ 6886. πθα 6 6 
ῬΙΟΡΟβῖο ποβίτο π66 προθββῶυιπ)] οϑὺ. [θὲ ὑγ65 δηΐση πούϊομθθ αὐδθ 

: Οὐ αἴπθ ἀὐδ]]σαπαθπο ἃῸ οπηΐθυβ ἔθγθ Πρ υῖβ δῖο οοτηροπαμπύαι (παρρησιά- 
ξεσϑαι, καταφρονεῖν, ἀληϑεύειν τὸν μεγαλόψυχον) ῥυΐμηδι αὐ θη ααἱρρθ 
αὐ. οὗ ἴπ Βοὺ οδριθθ πονῶ 50 οὖ οπιηΐμο 'ἰπ ΝΊΟ. Ἱπωυαιία, Τρ χίτηΘ 
αὐδϑὶ ἴ]ΟγῸ οσθῦ; αἰ θυ ἀθ αὰϑ Ἰᾶῖη οομβίαῦ (ν. 1124 ἃ 30; Ὁ 1. 4) βΒβ 
ὑὐιθυαϊθιν ΠΟΠῸΒ ἀπμ γϑουγυὶ δᾶ θᾶτῃ βρη δποιύαγ; ὑθυύϊα ἀθηϊα 6 ἴῃ τηᾶ- 
ϑηδηῖμηο πονῶ, ῬΙοροβιΐδ, ἀϊβρααί πὶ οαρ᾿ 8 18, βοᾶ ἴα ἃ τϑ]α 5. αἹ- 
γουβῶ αὖ ροββιῦ γ6] οοῃ]αποῖδ, γὙ61] ἱπβαροι δα]θοίω νἱᾶθυ. Ουοάδὶ Ππὸ 
Ῥγοΐθουῦ! βουϊθαστηιβ παρρησιαστὴς (γ6] παρρησιαστιχκὸς) γὰρ διὰ τὸ κατα- 
φρονητικὸς εἶναι. καὶ ἀληϑευτικός, οὐ Ββοηύοηθίαθ οοπβαϊθαχα οὐ οὐ 11- 
Ὀτόσιπι ϑιυιοίογίαβ παπα ἀθουῦ: ἰύα Θηΐπι, 51 ρου τηθπᾶδ Ποππα]]ἃ 
ΒΘροβαθυῖβ, Ηδ οοὺγ. ΚΡ ρν. ΤΡΝΡ 1411. 1866. ἘἘῤ οϑὺ ὁ παρρησιαστικὸς 
1 Βμοῦ. (1882 Ὁ 20). 

80. [διὸ] καὶ ἀληϑευτικός: ἰάθιη Πἴο, αὖ Βα 8 ορροβιὑῶ εἰρωνείας 
πούϊομθ τπομθπηιγ, αὐἱ οὐ 1127 Ὁ 82 οδὲ ἀληϑευτικός; πθαὰθ ἰρίδαγ ομι- 
ηἶπο ἀ6' νου ῥα β δὐπαϊο οοσίἐωπάππι δύ, 564 46 Π]ὰ νἱγυπίθ αὐτὰ ἐν τῷ 
συξῆν ποϊθμητι8. ποβιηθῦ 0805 ποβύγαβατ τθ8 ϑαῦ ΔΡπθράπᾶο δαὺ οἴθγθπᾶο 
ἴῃ τηϑῆτ8 [α]βῶ βρθοῖθ Ἰηνοίνοῦθ. πῶ ἴῃ τὸ αποᾶ Υἱῦ τηδρηϑητητ8 ἴῃ 
ψα]ριβ αὐἱάθιη πααα Βρθυπθιθ τὴν εἰρωνείαν ἀϊοῖθαν, 60 Ῥο Ιββί πα τη. τθ- 
᾿δογθπᾶσμῃ ουὶῦ αποα Θαπῃ οὐ βὑυ] θ᾽ ποπ ᾿πέθ Πρ θαύματι νθγϑχη τηδρπῖ- 
᾿δασίποιη οὖ ἱτηρογϑαπ να 18 δαἀπϊγαηὐϊαται ἰαθᾶθῦ, Νϑαὰθ ϑηΐτα ἔα βατη θϑὺ 
διὸ τοϊαύπτη δά τὸ καταφρονητικπὸς εἶναι απο ρταροθαϊθ, βοα ΠἸΌγοσα ΠῚ 
«πούογιθαῦθ Ῥαυ στη. Τηπ]{111}. 

81. πρὸς ἄλλον ξῆν βοϊοιηπο γο]αῦ ἰῃ Ἡποὺ. 1867 ἃ 82; 1818 ἃ 17; 
οἵ, 1889 86; 18908, 84 854ᾳ.; ἀρυὰ Επᾶ. 1288 Ὁ 86; οὗἁ ἴῃ ῬΟΪ. 1310 ἃ 88 
οὐ γὰρ δεῖ οἴεσθαι δουλείαν εἶναι τὸ ξῆν πρὸς τὴν πολιτείαν. Ουο- 
πΐϑηι δυιξθηι οὐϊδμη δηιθημο ΘΟρίτηαν αὖ πὸ5 8 ἀϑὰπῃι 678. ααθτῃ ἀΠΠ]ρῚ- 

ὼ ΤλῸΒ ΔΟΘΟΙΠΟαΘΠΊΠΒ, 16 56] θα ἴῃ ΤαδρΉ ΘΠ ΠΟ ΔΙΏΟΥΊ ἸοοὰΒ ἀδύαγ: νἀλλ᾽ 

ἢ πρὸς φίλον“. ἵ 
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48 ἀλλ᾽ ἢ πρὸς φίλον" δουλικὸν γάρ, διὸ καὶ πάντες οἵ κό- τι26 αἱ 

[:.] 

λακες ϑητικοὶ καὶ οἵ ταπεινοὶ κόλακες. οὐδὲ ϑαυμαστικός" 
οὐθὲν γὰρ μέγα αὐτῷ ἐστίν. οὐδὲ μνησίκακος᾽ οὐ γὰρ 
μεγαλοψύχου τὸ ἀπομνημονεύειν, ἄλλως τὲ καὶ κακά, 
ἀλλὰ μᾶλλον παρορᾶν. οὐδὲ ἀνθρωπολόγος" οὔτε γὰρ περὶ ὅ 
αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου οὔτε γὰρ ἵνα ἐπαινῆται μέλει 
αὐτῷ οὔϑ᾽ ὅπως αἱ ἄλλοι ψέγωνται, οὐδ᾽ αὖ ἐπαινετικός 

ἐστιν᾽ διόπερ οὐδὲ κακολόγος, οὐδὲ τῶν ἐχϑρῶν, εἰ μὴ δι᾽ 
ὕβριν. καὶ περὶ ἀναγκαίων ἢ μικρῶν ἥκιστα ὀλοφυρτι- 
κὸς καὶ δεητικός᾽ σπουδάζοντος γὰρ οὕτως ἔχειν περὶ ταῦτα. 10 

καὶ οἷος κεκτῆσϑαι μᾶλλον τὰ καλὰ καὶ ἄκαρπα τῶν 
καρπίμων καὶ ὠφελίμων᾽ αὐτάρκους γὰρ μᾶλλον. καὶ κί-Ἰ 

νησις δὲ βρυδοῖα τοῦ “μεγαλοψύχου δοκεῖ εἶναι, χαὶ φωνὴ 

βαρεῖα, καὶ λέξις στάσιμος" οὐ γὰρ σπευστικὸς ὁ περὶ ὀλίγα 

σπουδάζων, οὐδὲ ὀὐξεονος ὁ 0 μηϑὲν μέγα οἰόμενος" ἡ δ᾽ ὀξυ- τῦ 

φωνία καὶ ἡ ταχυτὴς διὰ τούτων. τοιοῦτος μὲν οὖν ὁ μεγα- 
λόψυχος. ὁ δ᾽ ἐλλείπων μικρόψυχος, ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων 

1. πρὸς φίλον] ΚΡΟΡ φῴον. 14. ὁ περὶ] ΚΡ περὶ. 10. διὰ 
τούτων] Τιδτηρίη, 6. οοαά, (αὖ αἷὉ) διὰ ταῦτα. 

--8, ἈΑρογύατη οϑὺ δγοῦθ πύου 858 Υ6 δὖ σοιημηαηὶ αὐδϑὶ ἔοπῦθ 60Πη- 
Ἰαποία 6588 αὑδ π᾿ μῖβ ρϑυβι θθαηΐαν τὸ μὴ ϑαυμαστικὸν εἶναι μηδὲ 
μνησίκακον μηδὲ ἀνθρωπολόγον μηδὲ ἐπαινετικὸν μηδ᾽ αὖ κακολόγον. 
Ναπι οἰΐδιι τὸ μὴ ἀπομνημονεύειν τὰ κακὰ (ἃ. 4) τη 65 Ῥούϊιβ. 6886 
νἱθ85 απἱ γ6] οἴἴθηβου νϑὶ οἵϑιιβὶβ πὸρ σα] ἰαηΐαμη ἐγ θαοτθ, τπὖ Θοπι- 
τηθ ΟΥ̓Δ ΟΠ6 πὶ τηθυθαηῦαγ, αὐδηὶ Θ᾽08 αἱ τὐϊθὶ δηϊπηο ᾿ἰσηοβοιῦ. -- 
Νοίαπαα ργϑθίθυθῳ ᾿ἰθουύαβ 1118 βϑιτηοηΐβ αταθοὶ απδθ ἴῃ ΠΟΥΛΙᾺ 5 
ΘοΟΙηροβι 5. ἴθ Ἰποα]θηξου θχβύαδ: ἅπποι ἀνϑρωπολόγος ααἱ περὶ ἀνθρώ- 
πων λέγει φιδηαύσβοαθο, κακπολόγος αὐἱ κακὰ (γ61] κακῶς) λέγει ἀθ 
αἰϊαιο» 

.8. εἰ μὴ δι᾽ ὕβριν: δάβουθα5 1149 ν» 20 οὐδεὶς ὑβρίζει λυπούμενος, 
ὁ δ᾽ ὀργῇ ποιῶν πᾶς ποιεὶ λυπούμενος, ὁ δ᾽ ὑβρίζων μεϑ ἡδονῆς. 

9--12. Ηδρο γσατβαβ δα ππτπὶ βροοίαηῦ, δια γ08. Υϑυυτηα 6. πϑὰπῃ ἴῃ Ὶ 
τηϑρηϑηΐμηο τοὶαέα. Οποᾶ αἀὐυτῃ ἀρδέθπν, ποὸρ Ῥοξοβὺ ΘΟ 1τὔθστιτι (γ. δᾶ᾽ 
1124 Ὁ 6 544.) βπηΠδαάο Β Ῥτδδβύο θββθ; ὁ ἐλευϑέριος Θηΐτη 
1120 8 88 ἀϊοοθαῦατν οὐκ ἂν εἶναι αἰτητικός, αὖ ἥϊό Υϑ 10 τη ρΎΙΒ811- 
ΠΉΤ18 ἥκιστα δεητικὸς οϑῦ; δἴαιθ αὖ Ιάθη γν8 12 ΤΩΣ ΏΤΙΒ τὰ ὠφέλιμα 
θαγδῦ, 810 46 αἰτοατθ 1888 Ὄ 2 τὸ ξητεῖν πανταχοῦ τὸ χρήσιμον ἥκιστα 
ἁρμόττει τοῖς μεγαλοψύχοις καὶ το ἴς ἐλευϑέροις. 

Ο) 1126 ἃ 17--84. ΘοΙπϑαηξαν οἵ ἄκροι, οὐ ἴω αὐἰάθτα αὖ αὐτίπαιθ 
(νυ5 17---1 δίατιθ νβ 82---84) βἰῃρτ! δ βοα θη 5 Ῥυοροβὶ 5 απιᾶθ ΔΏΪΠλτιτὴ 
Ῥαγίθου δὰ διηθοβ δαγονυίαηῦ, Ῥυον (γ5 19 ---27) ὁ μικρόψυχος ἴῃ 7αἀϊοίατη 
γοοθῦατ, ῬΟΒΟΘΥΙΟΥ (γ5 27---80) ὃ χαῦνος. 

μουτασα, 

ς. Ξ Γ: 2.3 ὅ μικρόψυχ 
ΐ ᾽ 



» ᾽ 4, ἅ 3 » Ξ: τ ᾿ ᾽ ᾿ 
112. 418 χαῦνος. οὐ κακοὶ μὲν οὖν δοκοῦσιν εὖναι οὐδ᾽ οὑτοι" οὐ γὰρ κα- 49 

202 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒΚ ἘΤΗΙΟ. 

κοποιοί εἰσιν ἡμαρτημένοι δές, ὁ μὲν γὰρ μικρόψυχος 
» Ἵ Ε] “- δ ν 3 ἀν ΩΝ » ΄ νι» 

90 ἄξιος. ὧν ἀγαϑῶν ἑαυτὸν ἀποστερεῖ ὧν ἄξιός ἐστι, καὶ ἔοικε 

{ 

» » " » ᾽ - 
κακὸν ἔχξιν τι ἐκ τοῦ μὴ ἀξιοῦν ἑαυτὸν τῶν ἀγαϑῶν, καὶ 
3 ὡ ; δ , 3 , " μι] ἐπ » 3 ΕῚ τῷ -" ἀγνοεῖν δ᾽ ἕαυτόν' ὠρέγετο γὰρ ἂν ὧν ἄξιος ἦν, ἀγαϑῶν 

»» ᾽ Ἁ ᾽ , , ον κὶ τ᾿ 3 3 ᾿ 

γε ὀντῶν. οὐ μὴν ἡλίϑιοί γε οὗ τοιοῦτοι δοκοῦσιν εἶναι, ἀλλὰ 

μᾶλλον ὀκνηροί. ἡ τοιαύτη δὲ δόξα δοκεῖ καὶ χείρους ποιεῖν" 
90 ἕχαστοι γὰρ ἐφίενται τῶν κατ᾽ ἀξίαν, ἀφίστανται δὲ καὶ 

τῶν πράξεων τῶν καλῶν καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀνά- 
» ς Ὰ . -“ ΣΝ ᾽ - κ᾿ - 

ξιοι ὄντες, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν. οἵ δὲ χαῦνοι 
᾽ ὃ »" - »" [ἢ 

ἠλέϑιοι καὶ ἑαυτοὺς ἀγνοοῦντες, καὶ τοῦτ᾽ ἐπιφανῶς" ὡς γὰρ 
» ,ὠ " 

ἄξιοι ὄντες τοῖς ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν, εἶτα ἐξελέγχονται" 
“80 καὶ ἐσϑῆτι κοσμοῦνται καὶ σχήματι καὶ τοῖς τοιούτοις, καὶ 

᾿ Ἁ ς - 

βούλονται τὰ εὐτυχήματα φανερὰ εἶναι αὑτῶν, καὶ λέγουσι 

24, δὲ δόξα] ΚΡ γε δόξα. 21. 28. ΚΡ χαῦνοι καὶ αὑτοὺς. 28. καὶ τοῦτ᾽ 
Βρκκ. ο. 1]. καὶ ταῦτ᾽. ὡς γὰρ] ΚΡ οὐ γὰρ 8Β1. ΚΡ καὶ φανερὰ. 

18, οὐ κακοὶ μὲν οὖν ... οὐδ᾽ οὗτοι: ῥταθοὶρὶ δηΐπὶ πᾶθο 58η- 
ὑθηΐα, αποαἀδιητηοᾶο ἃ 118 ρούογαῦ, ααϊθὰβ Β᾽ 1] 1ῦο. ἴῃ γ6 Ῥγοχίτηθ ῥυδο- 

: α - ε 

οοαθηθί δἴαπθ οοσπδῦ νίβαμπι οταῦ ὅτι εἰσὶ μὲν οὖν αἵ ἕξεις αὗται (αἴ 
᾽ " - ᾿ 3 " ᾽ " 3 , 
ἀντικείμεναι τῇ μεγαλοπρεπείᾳ) κακίαι, οὐ μὴν ὀνείδη γ᾽ ἐπιφέρουσι. 
Ἀ. τ. Δ. 1128 ἃ 81 Βα. 

20. (ὃ μικρόψυχος) ἄξιος ὧν ἀγαϑ'ν: πᾶπι ἴπ ΠΒοο αὐάθηι, ααΐρρθ 
ἋΣ ποὸπ τπΐπτβ σώφρονι 111 1128 Ὁ ὅ αὐδηι τῷ μεγαλοψύχῳ ορροβίψτι 
δῦ, πασᾶ πϑοθββαυΐαμῃ οϑὺ τὸ ἄξιον εἶναι μεγάλων. Υ͂. δὰ 1198 Ὁ ὅ. 

21. κακὸν ἔχειν τι ἐκ τοῦ μὴ ἀξιοῦν: ῥυϊτησπι Θηΐμη ατἷβ οὔοτοῦ 
ποη ῇδούαπε} ἀοίπᾶθ δαΐθπι ργαθύθυ θοπδ 11 οὐϊδι μοπθβέδ απϑθάδηῃ 
(πράξεις καλαὶ καὶ ἐπιτηδεύματα γ8 26) οὰτὰ οἴἴριοηῦ αὖ 1088. ΥἹΠὸν 
βἰῦ αὔτ ἀθὈθὈθδύ. --- Καὶ ἀγνοεῖν δ᾽ ἑαυτόν: οὐθηΐμη ΠοΟ δ] οϑὺ οὐ 
τη ρ 5. ῬΥΪποῖρα16 (καὶ --- δέ). 

28. οὐ .. ἠλίϑιοι.. ἀλλὰ μᾶλλον ὀκνηροί (ΑΒρδβίιβ, 11. ΟΥ̓ Π68 ΠῸῸΒ 
νἱαϊν ὙἹούοτίαβ, ΠΡΜΡ νοεροί, ἀοοίο αὐϑδὶ ουτΟυ 6): ἰδῶ βα]ύθμι Ἰαρϑὶ ποι 
οδβθηῦ, ἀυτημηοᾶο δοοθβϑιββθηῦ δὰ μοῸ σϑθπῦβ τηθαϊζα ϊομθ, αὖ 586. ΟἸΠῚ 
τ6]]ατὶ5. ἀΠΙσΘὕου Θοτηρδγαγθηῦ; ΘΟ Θηΐπη (πθάπιπι αἱ γογογῶ ἄξιος 
ἀγαϑῶν 650) ἰδ οϑὺ οθοὰβ αὖ ποη οθύπδὺ βαδπηὶ αϊρηϊαύθη. ΑἸΐπιῸ 
Ἰριῦαν βθρπΐ, ρούϊαβ αὐτὴ πηθηύθ αρυϊ βαμῦ. 
928, (οἵ δὲ χαῦνοι ..) καὶ ἀγνοοῦντες ἑαυτούς. Ουῦμη οἰΐϊαπι ὃ 

μικρόψυχος γ8 22 ἀϊούιβ 510 ἀγνοεῖν ἑαυτόν, ἀθδίάθγαγθβ 'π ΠΟΟ ΤΠ ΘΠ ΤΟ 
᾿πΘΟΘΒβο τη αἰ ουθαὐϊαθ πούϊοηθιμ,, Η181 βδαπουθῦθν καὶ ταῦτ᾽ ἐπιφανῶς. 
Οὐδθ ϑηΐτα 1116 ἱρπογαθίο βαὶ ογαῦ, ροβίύω ἐν τῷ μὴ ἀξιοῦν, Ἰαϊοθαῦ; 
αὐ νΘΥῸ 10 δϑὺ, οαρύα 8 Ποπουθυ8 οὖ δυτορίδ ἱπδηὶ βρθοὶθ ῥγοάϊύ ἴῃ 
Ἰποομι. Οὐπβθηΐδηθαχα ἱριθαν, Αὐϊβυούθ᾽ θην βου ρβίββθ καὶ τοῦτ᾽ ἐπιφανῶς. 

81. τὰ εὐτυχήμττα φανερὰ εἶναι αὑτῶν. Τπ Ηἷβ 18 ἀρὶθαν αὖ π6- 
ΟΟΒΒΑΟ δα Ἰὰ ρθη ΠΟΙ ησΤη τορι οἰϑηιῖβ ἄἀθ απὸ 1124 ὦ 26--Ὁ ὅ 
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49 περὶ αὑτῶν ὡς διὰ τούτων τιμηϑησόμενοι. ἀντιτέϑεται δὲ τῇ τ136 «88 

μεγαλοψυχίᾳ ἡ μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος" καὶ 

γὰρ γίγνεται μᾶλλον καὶ χεῖρόν ἐστιν. [ἡ μὲν οὖν μεγαλο- 

ψυχία περὶ τιμήν. ἐστι μεγάλην, ὥσπερ εἴρητο! 8ῦ 

10 ἔοικε δὲ καὶ περὶ (τιμὴν εἶναι ἀρετή τις, καϑάπερ ἐν τιν 

84--Ὁ 1. ἡ μὲν οὖν --- εἴρηται 508ρ.; τιμὴν ῥΥο ταύτην οοῃ]θοῦιτῶ Βογ. 

γουῦα ἴδοίω βαπὺ: ἃ ατοὁ νἱτίαβ αὐϊᾶθηη Δ]16πδ, θταῦ, δ ου]α8 1116 5] ῦθμι " 
ἡ χαυνότης ρτῶθ οδίθυϊβ υἱδβ Βαπα ῥγορυία υἱάθραῦαν 6888 (ὑπερόπται 
καὶ ὑβρισταί 1194 ὁ. 39: ὅ,τι ἂν τύχωσι πράττουσι 10. Ὁ 3). [πιο οἵη- 
Ηἶπο αὐδθ δια γ8 80-- 82 ργοροπαπύαν, δπίτητιτη ἱπαποαπὶ ατιδ81 ΟΠΊΠΪ8 
ἰδία ρογνθυβίθαβ ἕοτξαπῶ ργοβρθγῶ πϑύδ δία δᾶ βο]ῶ οοπῆβα δὰ Ἰοαπᾶ- 
οἰδαΐοια οὖ ρυθυῖθ οοΥρουῖβ Θχουπᾶπαιϊ βὐθαϊατη 856 οοηνθυίαῦ, π60 βἰηὐ 
Ῥϑυτθαθο ααἱ Ῥτορύθι ἱπρϑηΐατα αἴααθ υἰγύαξοβ, ααᾶθ δαῦ πια]}]ὰ ϑαπῦ δαΐ 
Ἔχῖρτιδ, βατητηο ἀπά 8. ΒΟΠΟΥΘ 5101 αϊρτὶ 6886 νἱἀθαπίασ. Αὖ δχουβαύῃν 
ῬΒΠΟΒΟΡ μα Ὀυθυϊξαθθ βϑυτπομπῖβ, απῶ οοδοῦπβ γαγῖᾶ8β ῬΘΟΟΘΠΑΙ οδιιβδ8 
γαθϊοπθβαῖθ π6 βισηϊῆοαγο αὐἰᾶθτα ρῬούθγαῦ. 

84. καὶ γὰρ γίγνεται μᾶλλον (ἣ μικροψυχία τῆς χαυνότητος) καὶ 
χεῖρόν ἐστιν. Μίταμαι αἰτυσπαθθ. Εἰθηῖτη οδῦθυβ β8πμ6 σϑηθθυβ νϑηϊδαβ 
Ῥο ββίτηθση ἰδία 'π ατδϑθοὶβ Βαια νἹαθθαξαν ταῦῶ Θ586; δὺ 81 υϑυατῃ οϑῦ, 
χείρους ποιεῖν τὴν μικροψυχέαν (γ8 24), ργοΐδοΐο πια]ΐο γουῖαβ, οοπέθη- 
ἀϊοηθηι ΟἸΠθΙὴ Ὑἱσίαπι βυπαϊαθιθ οὩΠαΟΥΘΙη, β'η6 αὐἱθὰβ υἱσύαβ 6586 
πϑαυϊῦ, πῸ]1ὦ 6888 δὶ ααἷἱβ ἀνάξιος ὧν μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιοὶ (1128 Ὁ 8). 
Ὑιάθαβ ἰσιθαν αἰσατη μᾶποὸ βθηἰθηὐίδιη οθηθ ἃ0 ἰθιηρου (68, δὴ πη ]- 
γοῦβαθ δηὐαυϊ αι 1Π40]]. 

0. 410 (1125 ἃ 84--Ὁ 26) περὶ φιλοτιμίας (μεσότητος οὔσης περὶ ᾿ 
τιμὴν ἀνωνύμου Ὁ 21). 

Νομμῦα ααδὸ δὰ πος οἀραὺῦ ρΡουθποηῦ, βαρτὼ αὐὐρίμηβ ἀαὰπη (8 
τηδρηδηϊπηϊζαῦθ ΡΘΠΑΙ ἰηϊξίατη βουθέ, δίαθθ δᾶ 1128 Ὁ ὅ. Φαδθ ργϑθ- 
ἰθγθῶ πϑοθββασί ν᾽ ἀθηξαν, ΡΙθυϑαπθ 46 Β᾽ηρ 15 βϑη θη 5 ἀρθηΐθβ αἰα τη 
ΘΧΡΙΙΟαΣῚ ρούουτιαῦ. Εἰὐθηῖπι ὑοΐω μαθὸ αἰβραθαϊο ποὰ ἰαηύαμη ΟἸΠΠΪΠΙῚ : 

. (085 δάμαρ ὑγαούανίτητιβ Ὀγθυ Ἰββίτηδ, θϑὺ, 56 πὸ ἴῃ 1885 αὐἰάθτῃ ρδγίθβ, 
αὐδι8 ἴπ γα αὶβ τθρθυΐμηιβ, ἀἰβροβιΐα, Ῥοβίαπδμι Θηΐπη 112 ἃ 84--Ὁ ὅ 
Βυϊο τηραϊοουϊ αν! Ἰἰοοὰθ αὐᾶϑὶ ᾿ἱηνθηῦαβ οθϑῦ, αὐπη}18 1116 τηδρηδηϊτηϊζα 
αἴαιιθ οχ ϑθᾶαὰο ροβιθαβ᾽ οἱ, αἀθτὰ 500 ἴῃ ΟΌΠΟΥΘ ΠΙΡογδ]δ8 -οοοπρϑδί, 
οθύθοτω (--1190 Ὁ 28) Ιὰ ἀπᾶτὰ ἀρτηὺ αὖ ταὔτ 5ἰδ, θ886 110 Ἰοοθὸ νἱῖ- 
ἀαύθιῃ οὖ τηϑαϊοουϊαὔθια, οαγθηύθιη αὐϊᾶθυα ῬΥΟΡΥΙΟ ποιηῖηθ, 56α π|8110- 
δῖπτιβ ποταϊηΐθαβ πούιββίτηϊβ (φιλοτίμου οὐ ἀφιλοτίμου) ἀποττηι μαθἰδαθτα. 
ΟΧ ϑᾶγρυβο ορροβίϊοσθτη, ααἱρρ απᾶθ ἅαθο ἴπ εἰγαιηαῦθ ραυύθπι 801- 
Ῥϑηδαν, βα]8 Ἰηδ᾽οδύατη. πὸ αὖ ρΡϑενθηύατη δῦ, αὐᾶϑ1] ἴῃ Υ6 Υ8] Ῥ6Υ 
56. Ῥουβρισαῦ γϑὶ αἰϊαπᾶθ οορηϊθᾶ Π1] ΔιηΡ] 18 ΟΡ 5810, ρϑυριθαν δα 8118. 

8ῦ 84. πϑρὶ τιμήν ἐστι μεγάλην, ὥσπερ εἴρηται" ἔοικε δὲ καὶ περὶ 
ταύτην εἶναι ἀρετή τις .... Οἶδπᾶοβ, πὶ [Ὁ11οΥ, ἴπ γοοὺθ ταύτην ἴία 
ἰαμύατι τού μαθθπΐθ, δὶ ἴθ πούϊομα τιμὴ μεγάλη δᾷ απδη τοΐουξαν, 
αὐϊεϊθαύαμη (τὸ μεγάλη) ορργϑββαμη ἔπθυϊῦ. Αοοθαϊδ αἰ; τπδρ ϑἾτη] - 
ἰαύθηα θηΐστη δ τὴ ἃ σ᾽ π ατὴ ΠΟΠΟΥΘΙὴ βρθούαυθ, μ60 1128 Ὁ 21--98 πϑαὰθ 



2054 ἈΒΙΞΤΟΤΈΙΙΝ ΒΤΉΤΟ. 
οβυβιρᾷ ἴη Ἰὶ ἐλεας ἧι 

.)γ1 
ἔς Πρ ὁ ξοῖς πρώτοις ἐλέχϑη, ἢ δόξειεν ἂν παραπλησίως ἔχειν, πρὸς 4 τ 

ΒΕ... τὴν μεγαλοψυχίαν, ὥσπερ καὶ ἡ ἐλευϑεριότης πρὸς τὴν με- 

5: γαλοπρέπειαν. ἄμφω γὰρ αὗται τοῦ μὲν μεγάλου ἀφεστᾶσι, 
ΕΡΙ ΔΚ ΤΑΣ ν᾽ περὶ δὲ τὰ έτρια καὶ τὰ μικρὰ διατιϑέασιν [ἡμᾶς] ὡς δεῖ. 
εἰν Ολευνθ. : μέγελεπρ' ὦ 2.) , . ͵ ΄ , . 

ΠῚ ὥσπερ δ᾽ ἐν λήψει καὶ δόσει χρημάτων μεσότης ἐστὶ καὶ 
ς ’ Α Ὁ Ἁ " - 3 , " 

ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις, οὕτω καὶ ἐν τιμῆς ὀρέξει τὸ 
-" Ἵι ἐᾷ . . Ά. - 4, ας Ἑ » ’ 

μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, καὶ τὸ οϑὲν δεῖ καὶ ὡς δεῖ. τὸν τὲ 
. ΄ , ς , » κ᾿ μ Ὁ“ 3 

γὰρ φιλότιμον ψέγομεν ὡς καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ὃϑεν οὐ 

10 δεῖ τῆς τιμῆς ἐφιέμενον, τόν τὲ ἀφιλότιμον ὡς οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς 

καλοῖς προαιρούμενον τιμᾶσϑαι. ἔστι δ᾽ ὅτε τὸν φιλότιμον 

νι 

. δ. καὶ τὰ μικρὰ] ΚΡΟΡ καὶ μικρὰ. [ἡμᾶς]} οι. Η5. 17. ΚΡ τιμῆι 
καὶ ὀρέξει. 9. ὡς καὶ μᾶλλον] ΚΡΉΣΝΡΟΡ ὡς μᾶλλον. 11. ἔστι δ᾽ 
ὅτε] ΚΡ ἔτι δὲ. 

ΟἸΠΠἾΠΟ ἴῃ ΟΔΡΡ. 1--9 ἀβασδπη ἀϊούσχα οϑὺ, αὖ ἀἰβροϑαὺ ὥσπερ εἴρηται: 
5 Υϑρυ αϊδιηαῦ δα ΠΠ|δτὰ διαγραφὴν Β Ἴ, δᾷ αὔδιη τῆοὸχ υϑθ]8 καϑά- 
πὲρ ἐν τοῖς πρώτοις ἐλέχϑη (Ὁ 1. 2) τϑγοοδπιαν, οὐ 1110 τω ἃρὶ νἱᾶβ- 
τητιϑ, αὖ ρθῶ τηδριϑηϊτηϊίαθ Βτη ]1οἰδου αἀϊοαξαν περὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν 
μεσότης (1101 Ὁ 22), αἀδεαίιν τὸ περὶ τιμὴν οὖσαν μεγάλην (10. 20) 
ἴῃ ρσταίίατη τῆς φιλοτιμίας, αὐδὸ Δ|ΠοΥ ἀἸβοθυηὶ ἃ τηδρηδηϊτηϊῥαῦθ ΠΟ 
Ῥοββιύ. Τύδαπθ σοόθῖὶ ταύτην Ὁ 1 δίααθ ἰοίδιι 1Πᾶπὶ βοπίθείδιη ἡ μὲν 
οὖν ... εἴρηται ἃ 84. 8ῦ ΤΘΡΙΟΡΟ, ᾿ΒΘΥΙΠΟΏΘτηατιθ Ομ θα ἴξδ, ον ἀϊθη πὶ 
6556 ΟΘΠΕ00᾽ ἔοικε δὲ καὶ περὶ τιμὴν εἶναι ἀρετή τις κ. τ. 1. 

4. ἄμφω γὰρ αὗται 1. 6. ἥ τε νῦν ξητουμένη καὶ ἡ ἐλευϑεριότης. 
Αὐ οὐβίαξ αὐοᾶὰ ἴῃ 60 ΘΌΠΘΙΘ, ἴπ ἅπο τηϑρηδηΐτητβ ψϑυβαῦατ, 78 τη δὴ 
ἕξιν τῶν μὲν μεγάλων ἀφεστῶσαν, περὶ δὲ τὰ μέτρια καὶ τὰ μικρὰ εὖ 
διατιϑεῖσαν (γ8 4. δ) οορπηίναιῃ ΒαΡΘιηὰΒ τὴν τοῦ σώφρονος 1128 Ὁ ὅ. 
δία. γϑβροπᾶάθαξαν, αὖ ποιιθὰ ΠΠΙπὰᾶ τοῦ σώφρονος ΘΘΠΘΙΆ]6. 6886 ατδϑὶ 
Ἴ66. ῬΙορυΐατι (ν. ΠΙΟΧ γ8 18, Οἱ ὃ ἀφιλότιμος 81 ἴπ Ὀοπᾶπι ραγίθμι 
γοσθῦαν μέτριος καὶ σώφρων ΔΡρΘθΙ]αὐαγ): αὐἱᾶ ἱπ νἱδΐο ἐλλείψεως ὁθπ- 
βάστα οὐ Νϑιῃ περὶ τὰ μέτρια καὶ τὰ μικρὰ ἐλλείπων πῦτιο αὐἰάθτα 
ὁ ἀφιλότιμος; ἴῃ ᾿Ἰβάθηη ὙΘΥῸ ΠΟ τηϊπβ αἀσδηι ἴῃ ΤηΘρΡΉΪἷ5 ΤΘΌῸΒ τη 0 

ἣ (4128 Ὁ 9---11) ἱπαὰθ ϑαπᾶθμι. ραιύθιῃ ρϑοοαθαῦ ὃ μικρόψυχος. Ναπι 
ἰσίθαν ἡ ἀφιλοτιμία τϑοίθ αϊοθίυσ δου μικροψυχία, οὲ μεγάλων 
οὐκ ἄξιοι 

1. οὕτω καὶ ἐν τιμῆς ὀρέξει... (τ. γ8 10 ἐφιέμενον; ν᾽ 19 ὀρέγον- 
ται). Τὰ ουρϊάϊπθ ᾿ρτύαν ΠομΟΥῚΒ γϑυβϑηῦαν ααϊοάπαθπθ ἴῃ πο οδᾶρ. ὑτᾶ- 
οἰαπύατ; ἰᾶατπθ ροὐϊββίτπηθτη αἀἰνγουθὶ παροαμὺ 40 115 αὐἱ ο. 1---9 γΡγὸ- 
Ῥοπθθαηύυγ. Ὁ ϑηΐπὶ βἰῦ υἱῦ τηδρηϑηΐτηι8 περὶ τιμήν, αἸϊαα οϑῦ οαρο 6 
γ6] ρϑύθυσθ βοπούθβ, δα ἀϊρηττι 88 Ῥαΐατθ πομπουῖθαθΒ. Ναο ργοΐθοίο 
πϑέτιγα, μτι7ὰ5 αἰ ουθηύίαθ ἰὼ σθοῖθ θχριοδω οὐδ, αὖ αἰΐου ἀϊοαύαν δᾶ 
ΒΌΤΊΤΩΟΒ ΠΟΠΟΥΘΒ. βρθούαθ (ὃ μεγαλόψυχος περὶ τιμὴν μϑγαάλην ἃ 86), 
αἰῦου (ὃ φιλότιμος) Βηραίοῦ τοᾶρτο ΒομοΥθ. ἀθβρογαῦο δᾷ τηοαϊσθπτη οὗ 
οχιρααμη ΘΟΠΥ̓ΘΥΒΊΙ8 ΘΒ86 Ὁ 4. ὅ). 

9, καὶ ὅϑεν οὐ δεῖ: 0815 ἴθσθ ρα ΤΗΘοργαϑθατη (ὁΠδν. 21) οϑὖ 
ἡ μικροφιλοτιμία, ὄρεξις τιμῆς ἀνελεύϑερος. 
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410 ἐπαινοῦμεν ὡς ἀνδρώδη καὶ φιλόκαλον, τὸν δὲ ἀφιλότιμον τ1350 15 
ὡς μέτριον καὶ σώφρονα, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς πρώτοις εἴπο- 
μεν. δῆλον δ᾽ ὅτι πλεοναχῶς. τοῦ φιλοτοιούτου λεγομένου οὐκ 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀεὶ φέ 0 ἐρᾷς τὸν φιλότιμον, ἀλλ᾽ οὐρα οὶ 

μὲν ἐπὶ τὸ ᾿μᾶλλον ἢ οἵ πολλοί, ψέγοντες δ᾽ , ἐπὶ τὸ. εὐῇ ἈΞ: 
““{ τῃωριργίω. 

ξ. λὸν ἢ δεῖ. ἀνωνύμου δ᾽ οὔσης τῆς μεσότητος, ὡς ἐρήμης ἢ ἴοι: 
ΐμᾳ ,μ. 

κὲν ἀμφιδὶ ηὐεῖν εἴν τὰ ἄκρα. ἐν οἷς δ᾽ ἔστιν ὑπερβολὴ ἀν Π 

ἔλλειψις, καὶ τὸ μέσον" ὀρέγονται δὲ τιμῆς καὶ μᾶλλον ἢ 

δεῖ καὶ . ἧττον" ἔστι δὴ καὶ ὡς δεῖ" ἐπαινεῖται γοῦν ἡ ἕξις 20 

αὕτη, μεσότης οὖσα περὶ τιμὴν ἀνώνυμος. φαίνεται δὲ πρὸς 
μὲν τὴν φιλοτιμίαν ἀφιλοτιμέα, πρὸς δὲ τὴν ἀφιλοτιμίαν 

φιλοτιμία, πρὸς ἀμφότερα δὲ ἀμφότερά πως. ἔοικε δὲ τοῦτ᾽ 
εἶναι καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς. ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἐνταῦϑ᾽ 

οἵ ἄκροι φαίνονται διὰ τὸ μὴ ὠνομάσϑαι τὸν μέσον. οῦ 

16. ΚΡΉΒΝΡΟΡ φέρομεν ἀεὶ. 18. δ᾽ ἔστιν ΒΟΚΚ, τηΐπ.; δ᾽ ἐστὶν τηϑῇ.; 
Ἰη θυ πούϊοπθηη ν8 18. 19. 20 ἱτητητιύαν!. 19. ΚΡΟΡ δὲ τῆς τιμῆς. 
90. ἔστι δὴ 6 ΚΡΤΡΟΡ; ἔστι δ᾽ ὅτε ΒΕΚΚ. γοῦν} ΚΡΟΡ δ᾽ οὖν. 28. 
Κυ δὲ ἧ ἀμφότερα. 

18. ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς πρώτοις εἴπομεν: οδάθιῃ Ἰἰαυᾶαπαϊ ότι], 
ἅυδ Ὁ 1 Ἰύοσαμα δα Β 7 (1101 Ὁ 82--1108 ἃ 1) τϑβριοἴδαυ. Νϑο τϑυϑτᾶ 
ΟΥΗΪΠΟ Πδ6 ἴῃ απϑδβίϊομθ πᾶπο ῥ᾽ ατῶ αἰδοίη ααᾶτι αἀαδ8 1Π16Ὸ Ῥϑα}10 
Ῥγθνὶὰβ δα] ΘὈδτηθ, Πἶδὶ αὐοᾶ Ἰδῖὰ γ8 14--17 οθβε, ἀδθιηοηβέγαςῦ απ 
ἤαδ᾽ αὐ ϑαἄδθπι ποτηΐπα δὲ Ἰδαἀϑηθθαβ οὐ νἱδαρογαμίθαβ. ἀρία νἱἀθϑηξαν 

(ν. δὰ 1108 ἃ 1. 2). 

11--.-91. ἘΠ αὐἱ ἀὐραπιθπίθἐϊουμθπι ἱπᾶθ ἃ γϑυδὶβ τόν τε γὰρ φιλό- 
τιμον γ8 8 οοπίέϊπθο ἤβποσθ πὸ ρουσϑηΐθιη ἀπ ρϑηξιτιβ οοηἐθιηρ]δίιν5 
οὐῖῦ, ῬΥΟΌΘΌΙ ΟΣ (ΟΥ640) ταΐϊο, ἴθ αὐϑτη ἤδΘῸ γᾶ Βουρ8ὶ οὖ ἀϊβύϊηχι. 
Ῥυο δπΐτη βαθὺ αὐ88 οομβίδτθ σαἱῦ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡμιΒ: αἀπὰχτη ποὐϊββίτηϊβ τῶν 
ἄκρων ποτηϊηῖθτι5 οπἰθπαδθαν Ῥθοοδυῖ ἴῃ αὐτϑηιαιθ ρατέθμα, πθοθββθ. ϑδὺ 
ὩΡΠΟΒοὶ οὐϊδπι τηθαϊοουϊ αὔθιη. αὐδπιαπδιη ἀνώνυμον; αὐοᾶ γοῖὸ ποιηΐηδ 
1118, 1τύθτη αποάἀδιητηοᾶο πὶ ἰαπᾶθπι σουθαηθαν, ἱποριᾶὰ αὐϑάδιη ὙΘΕΟΤΊΠῚ 
αούατη οβϑῦ, πθὸ απΐω ἴῃ τ οοχία νἱυθα 8 βδάθβ ἀϑθϑί. 

28. ἔοικε δὲ τοῦτ᾽ εἶναι καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς: αὖ τηραϊοουῖ- 
ἰδ8, 5θῖι ΠΟΤΩΪη6 1πβῖρἶβ 5611 ΘΩΤΘῚΒ ΠΟΙΉΪΠ8, 51 οὕτη ἰύθυο υἱδίο οοπη- 
Ῥοπδῦπν, νἱἀθαύυν ῬΙΟΡΘ εα ορροβίξαπι Ῥθοοθμαι τοὐῦομθια ϑοοΘάθυθ, 
Υ. 1108 Ὁ 19---96 ὃ γὰρ ἀνδρεῖος: πρὸς μὲν τὸν δειλὸν ϑρασὺς φαΐένεται, 
πρὸς δὲ τὸν ϑρασὺν δειλός κ. τ. λ. 

24. ἀντικεῖσθαι δ᾽ 1. 6. ἴδ. αὖ τηθαϊαβ. νἱγέα δ. Ἰοοὰβ (αὐδθ οὐ ἴρβϑα 
τηδχίτηθ οβὺ ἐναντία ἕ ἑκατέρῳ τῷ ἄκρῳ οἵ. δὰ Β. 8) πι]]ὺβ τοιπασδξαχ. ἃ ὶ 
ΕΛ πος αὐἰάθηη ρῥγϑϑῦθυ το] ϊψυαα γἱνξαῦδβ Πα 7π8 οδὺ ῥσορτίαμ (ἐνταῦϑα), 
ΗἶΒῚ ἴογίθ 8 411 ἰύθια. ἀνώνυμος. 
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πραότης δ᾽ ἐστὶ "μὲν μεσύτης περὶ ὀργάς, ἀνωνύμου δ᾽ 4: 

ὄντος τοῦ μέσου, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄκρων, ἐπὶ τὸν μέσον 
τὴν πραότητα φέρομεν, πρὸς τὴν ἔλλειψιν ἀποκλίνουσαν, 
ἀνώνυμον οὖσαν. ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽ ἄν. 

} Ἁ Υ̓ Ἁ 3 ῇ Ἁ 3 -" " 

τὸ μὲν γὰρ πάϑος ἐστὶν ὀργή, τὰ δ᾽ ἐμποιοῦντα πολλὰ καὶ 

20. ἐστὶ μὲν] ΚΡῚ, ΜῈ ἐστὶ. 251. τὸν μέσον] ὁΧ ἀπὸ Ηδ; τὸ μέσον οοἰδ. 

1. 41τι (126 ἢ 26--1126 Ὁ 10) περὶ πραότητος. 

Τοοῦμπι αὐἰάθπι παϊο νἱχύαθ! Επάθηηΐα, οὐ ΜΜ. τηδρὶβ ᾿πϑίσμθιη ὁ0ῃ- 
οοαπηῦ, ααἱρρθ αὐδθ 1π πἰγίβαθθ (Επᾶ, Γ 8; ΝΜ. 4. 328) --- αὐ ὑπογρα- 
φὴν ᾿ἰδύατα Ἐπιἀϑταϊογτιπὶ ἴῃ αὰὰ 1220 Ὁ 88. οπηηΐθυβ ρυϑθρο θα: ταϊββδτη 
δοϊδτα --- προ νἱχθαθοθ οθύθυαθ θυ βἰῦ; βθᾶ σοὶ οὐ βϑπέθηξ 5. ἃ}1- 
αὐφηδαχη τι6 115 ἴῃ ΝΊΟ. ρτοντἀθύαν; 1118. Θῃ]ηὶ 1ἃ ἔδθσθ βα 8 μαθδοηῦ αὐ 
Βᾶπο αὔοαὰθ 6886 πηιϑαϊοουιαύθπι ἀθπποηβίγθηβ. Αὐ ἴῃ Νίο. τποῦδ βο]ὖο, 
᾿Ῥοβίαπδηῃ τὸ περὶ τί αἵ ἕξεις οοπδίαὐ ---1196 Ὁ81, ἀρ] πραύαν υἱγύαβ ---1120 
ὃ 8, ἀρίπαθ ρυῖου. οὺ Ὀγθυΐαβ ἡ ἔλλειψις --- ἃ 8, Ῥοβέθυϊου. οὖ ϑορίοβιβ 
ἡ ὑπερβολή -- ἃ 28; δα]απριθαν, αὖ ἢὐ, Ὄγθνθ Ταϊοίπτη ἄθ ργανιθαῦθ 
αὖγο ἴῃ Ὑἱθϊο τηϑ]οῦ βἰὺ --- 851. ϑαροιδααπηίξαν --- 1196 Ὁ 10 ποπηα]]δ, 

“αὖ ἀπ ῆου]ΐαβ ἀοουταΐθ 46 βηϊθαβ αὐἰἱθὰβ τϑούω οὺ ρϑύγθιβω ἀἰβύϊμθηθαν 
πηΐγουβα βίαθαθηαϊὶ ἰθπαῦδπι πῃ ΘΧΘΙΏΡΙο 111 υβ χοίαγ. 

20. ἀνωνύμου δ᾽ ὄντος τοῦ μέσου, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄκρων .... 
πρὸς τὴν ἔλλειψιν... ἀνώνυμον οὖσαν. Νοπιΐπθ ἰρίθαν οαγοηὺ οἵ ἔχον- 
τὲς ΟἸΔΠΕΒ; ἰπίου τὰς ἕξεις ὑπὸ βα]ΐθιη, βίη οοηΐοταβ 1108. ἃ 4, ᾿ΐθῃι 
ΟἸΏ88. Αἴαὰθ 81 ἕογίβ ἢ. 1. (γβ 20, φέρομεν γ8 28, εἴπερ γβ 88) ἴῃ 
τηθαϊοουι αῦθ νἹ θυ} ροββϑιὺ βαθβίαμπείντση τηδρ]8 δοοορύατη 6588 Αὐϊβύοίθὶϊ 
αὐδιὴ δα]θούϊναμι, αἰδβοηθιθῦ 1108 ἃ ὅ τὸν μέσον πρᾶον λέγοντες τὴν 
μεσότητα πραότητα καλέσομεν. Νοαθθ Θπΐπι ἴῃ [811 απδθβύϊοπθ ρμ110- 
ΒΟΡΠῸΒ ἴα ἀΠρθπβ ἕαϊῦ; οὖ βαπὺ ὕπτη αἴνθυβαθ οασιβᾶθ ΟὟ αὐδ8 816 1116 
οουθαμη ΠΟΙΊΘΗ ῬΙΌΡΟΠΘΙΘ ἀπ ϊοῦ, ὕπηη νδ711 στα ποθβιζαὐϊοπῖβ. ΟὉ- 
βέαθαδ ποιηϊηὶ πραότητος Ῥγδθίθυ 1, απο ποῖ ρ]απο ἃ! ααἃ πο ᾿ἱπουθϊαβ 
νϑοδῦ, τιϑὰ8 πὶ ΠΟΥ Ππρτιαθ, αὰο ἡ πραότης ἴῃ πυπιδηϊίαῦδ ρούϊαβ απᾶ- 
ἄδτὰ ἃ οοηϑαθθπαϊπθιη ΘΟ. 18 γιΐδθ γϑ] αὐ, βρθοΐαθαν αὐδπὶ ἴῃ ἴρ80 
δαῖτ ἰχτ8 ππούαχη τϑοῦθ τποαθυθηξὶ; ἰξῶ αὖ Αἰ ἤπ15 5 ὁ πρᾶος τῷ φιλαν- 
ϑρώπῳ (61 οἰΐαιη τῷ δημοτικῷ γ. ῬΊ. Ἐπαδηγᾶ. 808 4), ορροβίξα5 τῷ, 
ἀγρίῳ 11 ὁῶρ. 14 αἴαυθ τῷ ἀγροίκῳ. Ναο ἰδιηθη ἰϑυϊ τοὶ ἑαπΐαμι Αὐἱ- 
βύούθ] 65. ὑγἹθαθθαῦ αὖ τϑ]]οῦ πονϑηη ῬΤΟΥΒαΒ σοόθιῃ ὑθηΐαγθ Θὰ] δαούοτθ 
ΜΜ. 1186 ἃ 28 δβουϊθθηέθ τὸ εὐόργητον καὶ πρᾶον. [πὶ αἰΐοτο υἱξίο 
(αυποᾷ .1220 Ὁ 88 οὐ 1186 ἃ 28 νοοαύαν ἀναλγησία --- οἵ. ἴπ Νῖο. 1100 
Ῥ 82) 1τύϑιι ἱπορίῷ υὙβϑυθου τη Ῥυθιιθθαῦ, νἱᾶθ5 ϑηΐηι αὐδπὶ αὐ 1 6. 78 1ὴ 
ΝΙοοιηϑοπθα 1126 ἃ 8 τὴν ἀοργησίαν φῬτοροβαρυϊηῦ; ἴπ αἰξθτο οοπῦγα ἔθ 8 
τηυ] δα ο ποταϊπτιηι ἱτηρθαϊοραῦ τϑυσπαπθ τὸ πολυειδές, οὖ πράπθ ἰᾶ 
ταΐγιγα υἱαθαθοῦ αποὰ ῬΙῸ ΘΘΏΉΘΥΘΙ ΠΟΙΩΪηΘ. 811] αἰϊπιὰ βὐθὺ, Αὐἰδέοίθ 

᾿ ὀργιλότης, Ἐπᾶθιιο χαλεπότης (1126 Ὁ 29 οὐ 1281 Ὁ 6) --- ἀϊνγοΥβϑὶ ΘῃΪπὶ 
οἵ ὀργίλοι οὐ οἵ χαλεποί, 568 ο͵υβᾶθηη ρθπθυὶβ 1126 ἃ 18, ῶ0 -- πϑαὰθ 
ἰἴὰ αὐαρᾶὰ ΜΜ. ἄστη τὴν ὑπερβολὴν ἀϊοιπὺ 5θιη8] ᾿ρἕδτι ὀργῆς νοοθμὶ 
ΔΤ ῚριθυΘ (μεσότης ὀργῆς καὶ ἀναλγησίας 1186 ἃ 38). 

80. τὰ δ᾽ ἐμποιοῦντα (ὀργὴν) πολλὰ καὶ διαφέροντα: αὖ Ἰοπρτιτη 

τὰ 
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τ ᾿' διαφέροντα. ὁ μὲν οὖν ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ οἷς δεῖ ὀργιξόμενος. 11360381 ,(κ.οἰς τι ς 

ἔτι δὲ χαὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται" 

πρᾶος δὴ οὗτος ἂν εἴη, ἐτοοῳ ἡ πραύτης ἐπαινεῖται. βούλεται 

γὰρ ὁ πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ μὴ ἄγεσϑαι ὑπὸ τοῦ πά- 

ϑους, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὁ λόγος τάξῃ, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτοις καὶ ἐπὶ 8ῦ 

τοσοῦτον χρόνον χαλεπαίνειν. ἁμαρτάνειν δὲ δοκεῖ μᾶλλον τ120 α 

ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν. οὐ γὰρ τιμωρητικὸς ὁ πρᾶος, ἀλλὰ μᾶλ- 
δ λον συγγνωμονικός. ἡ δ᾽ ἔλλειψις, εἴτ᾽ ἀοργησία τίς ἐστιν 
εἴϑ᾽ ὅ τι δή ποτε, ψέγεται. οἵ γὰρ μὴ ὀργιξόμενοι ἐφ᾽ οἷς 
δεῖ ἠλίϑιοι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ οἵ μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽ ὅτε μηδὲ ὅ 

82. δὲ καὶ ὡς} Κη» δὲ ὡς. 88. εἴπερ) Κ᾽ ἥπερ. 
ὅ. καὶ οἵ μὴ] ΚΡ καὶ μὴ; ἕοτῦ. καὶ μηδ᾽. 

δἰ βίπρια ἐφ᾽ οἷς δεῖ ὀργίξεσϑαι καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ (γ8 81; 1120 
8. 4 οὐ.) ϑπδυγασθ. ρύγθούδη ἱβ 18πὶ Θοσατγδίδτῃ αἰβραξα ὁ θι μος οϑδῦ; 
ΠΘαᾺΘ οηΐτη Αὐϊβίοίθ!! ἰρβῶ στθβ ἀσθϊα ταῦ, ὑπᾶθ Οὐη 8 ἰτϑ παϑδδγοίασ,, 
ααἱρρθ αὐᾶθ Βθῖροσ δὰ φαινομένην ἀδικίαν 868 ὀλιγωρίαν Βρθοϊθί. 
Υ. 1τ18Ὁὅ- Ὁ 28 ἐπὶ φαινομένῃ ἀδικίᾳ ἡ ὀργή ἐστιν; 1878 ἃ 81 ἔστω 
ὀργὴ ὄρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας φαινομένης διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν 

. τοῦ ὀλιγωρεῖν οὐ προσήκοντος. Ὑ]άδπάσμη ἰριθαν απδθηϑιὰ ὀλέγω- 
ρίας οὐ ἀδικίας σθπθτῶ τϑοῦθ τηουϑαπὺ δηϊτηθτη: 1ᾷἃ αποᾷ ῥϑιοΒ 8818 
ὙΘΥΌΙΒ ΘΌΒΟΙνΙ ποη ροΐογσαῦ. Αμποη ἴρβῶ ἡ ὕβρις, αὐπδ8 βρθοῖθϑ ἐδηύατῃ 
Ἰη]ανῖαθ οβῦ, πολυμερὴς οϑὺ δίαυϊ ἕκαστον αὐτῶν αἴτιον γίγνεται τῆς 
ὀργῆς 1811 ἃ 88 5. Ἰίδαπθ Αὐϊβύοξθιθβ, απ: ΟἸΠΠΪΠΟ ἴῃ Πῖβ αὐϑθβυϊοηϊ- 
Ῥὰβ ἀθ οδβὶβ δα 48 νἱ πο ὑφηύατα ἰγὰθ, 8584 οαποίοσαμα αἰοοῦαθπι 
ῬΘΙΌΤΘυΘΣ ἔπϊβθθ Ρ]08 5616] (γοϊαὖῦ δὰ 1102 Ὁ 80; δὰ 1106 Ὁ 28 εὐ 
1110 Ὁ 28) τηοπυΐτητιβ, οὐΐατη ἢ. 1. βαύϊαβ παραϊ αὖ βιρηϊβοαια Ὠυ]Ὲ8 
τηδύουῖαθ πούατᾷ (πολλὰ καὶ διαφέροντα τὰ ἐμποιοῦντα) το]απδπι οορηὶ- 
ἀλομθιι πἀπίνθυβδση βθηθθ τηϑηξὶ (τῷ λόγῳ γ8 88) ρριτηϊ ἐουθῦ. 

84. βούλεται ἀτάραχος εἶναι, αὖ νἱν ἴον ἄφοβος καὶ ἀτάραχος 
1117 ἃ 19. Αϑδοίαβ ϑηΐτα τϑὐϊοπθ ἐθιηρθγαίτβ (ὡς ἂν ὃ λόγος τάξῃ .. 
χαλεπαίνων γ8 8 5.) τηογϑῦ αὐἰάθηη ἢθο ἐϑιίαθη οοπουί. 

ἢ, οὐ γὰρ τιμωρητικός. Ἰρβᾶϊτα ἴτᾶτη 1878 ἃ 81 ὄρεξιν τιμωρίας 
ἀβΒηΙ1 τηοᾶο δαδιγίτησβ; ααἱ Θηΐτη ἴῃ 11ἃ ἀΟΙΟΥ οϑὺ, πθοθϑβαυ τη τηθᾶο- 
Ἰὰπὶ πμαθοὺ αἱ]οϊβοθηαὶ γοϊαρίαγεια: ὀργιξόμενοι μὲν ἀλγοῦσι, τιμωρού- 
μενοι δ᾽ ἥδονται 1117 « 6; ἡ τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς, ἧδονην ἀντὶ 
τῆς λύπης ἐμποιοῦσα 1190 ἃ 32; οἵ ὀργιζόμενοι λυποῦνται ἀνυπερβλή- 
τῶς μὴ τιμωρούμενοι, ἡχκίξούευι δὲ (τιμωρίαν) χαίρουσιν 1810 Ὁ 81: 
αὔαπθ απδ8 ἴῃ ἰσταβοθπᾶο ἀπϊοθᾶο ρϑγοϊριθαν (1810 Ὁ 10; 1818 Ὁ 1) ον 
᾿ρβᾶ πᾶὸ υἱψίοπὶβ ΒρΡ6 αὰὰὶ Ομθ8 ἰγαβοθηΐοβ σαθάθηῦ ΡῥτΟβοΙβοισαν γο] 
ἴηᾶθ διότι διατρίβουσιν ἐν τῷ τιμωρεῖσθαι τῇ διανοίᾳ (1818 Ὁ 1). Ὁπᾶθ 
Ππαποῦ 400 7ατθ ἰστα ἢ. 1. ΘΟΙΠραῦαν 605 αἷἱ Οἱ ΠΟμθὴ ΠΟῸΝ ἀρρϑίδῃηϊ 
(τοὺς μὴ τιμωρητικοὺς) Π6 ἰγᾶ8οὶ αὐἰάθτῃ, ἔστη 1870 Ὁ 12 ἀϊοδχμραν 1 ἩΡΜΗΒῚ 

Ἰγᾶτη οτηϊθῦθυθ ἴπ΄ Θ08, ἃ ααἰθυβ ῬΟΘπδ Βυπηΐ πθασθδῦ. 
ὅ. (οἵ μὴ ὀργιξόμενοι ...) ἠλέϑιοι: ἀπὸ οπὶτν οαπβῶ νἱἀθτν αποᾶ 

ποὴ βθηὀϊαπὺ {Πδΐατα ἑαϊονίΑ τ γϑ 6. Ἐοᾶθιη {ιτὸ οἵ χαῦνοι 5ὑθ] 
Ατῖβε. Ἐππῖο. ἘΦ 



1126. 8 οἷς δεῖ᾽ δοχεῖ γὰρ οὐκ αἰσϑάνεσϑαι οὐδὲ λυπεῖσθαι, μὴ ὀργι- 41 

10 

58 Ἴ ΑΒΙΞΤΟΤΕΙΙΒ ΕΤΉΙΟ. 

ξόμενός τε οὐκ εἶναι ἀμυντικός. τὸ δὲ προπηλακιξόμενον 
ἀνέχεσθαι καὶ τοὺς οὐραΐονρ περιορᾶν͵ ἀνδραποδῶδε. ἡ δ᾽ 

ὑπερβολὴ κατὰ πάντα μὲν γίνεται" καὶ γὰρ οἷς οὐ δεῖ, 
καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ, καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ ϑᾶττον, καὶ πλείω 
χρόνον᾽ οὐ μὴν ἅπαντά γε τῷ αὐτῷ ὑπάρχει. οὐ γὰρ ἂν 
δύναιτ᾽ εἶναι" τὸ γὰρ κακὸν καὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσι, κἂν ὁλό- 
κληρον ἧ, ἀφόρητον γίνεται. οἵ μὲν οὖν ὀργίλοι ταχέως μὲν 

10. καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ] οι. ΚΡ. ΚΡΟν ϑᾶττον ἢ καὶ. 18. γίνεται] 
ΚΡ γίνηται. 

γοοδθδηΐαν 1120 ἃ, 21 5., προφανῶς ἀγνοοῦντες ἑαυτούς. --- Τὰ ῥτοχί-, 
1018 καὶ οὗ [οχι. οἵ ΚΡ] μὴ ὡς δεῖ νἱᾶθ Δῆμποη βου] θομάστη 5 καὶ (οὗ 
μηδ᾽ ὡς δεῖ, αὖ ἱπαϊοοῦατ αἰύθγατα ἐδηύαμη Ῥϑοοδηαὶ! σοθηῦβ αὐοᾶ δ 
ἔλλειψιν ἀθο!παῦ ἀϊοϊ. 

8. ἀνδραποδῶδες. Ἐπᾶάθιηο ποὺ δάϊ]θοξίνιιη δγθ ἴῃ ποθ τοῦ 
ἔχοντος Δι010, βουϊ θοῦ διεγράψαμεν καὶ ἀντεϑήκαμεν τῷ ὀργίλῳ ... 
τὸν ἀνδραποδώδη καὶ τὸν ἀνόητον σχεδὸν γὰρ ταῦτα μάλιστα καλοῦσι 
τοὺς μηδ᾽ ἐφ᾽ ὅσοις δεῖ κινουμένους τὸν ϑυμόν κ. τ. Δ. 1281 Ὁ 8 5ᾳ:; 
αὐϊθαβ ἴῃ νυ 8, αὖ ΔΙ θπθσι αὐδθβύϊοπθῃ αὐίηρατα, 1] διεγράψαμεν 
καὶ ἀντεϑήκαμεν αὐὖὺ ἴρϑῦτα 46 οατοῦ δαὺ Επαθιηίοαη ὑπογραφὴν 
αα8}15 ἐγαᾶιία, οϑὺ δῦ οὔπθ οἂρυὺ Β 8 (1291 ἃ 1δὅ; 1221 Ὁ 12 5.) Βυαβροοῦδ 
γτοᾷαιῦ, --- Αἀ βοπξθηθίαμη, αὐ ἴῃ γοοῦθ ἀνδραποδῶδες ἱποϑῦ, οὗ 1182 
Ὁ 84 5. εἰ δὲ μή (Β86. κακῶς παϑόντες ἀνάλογον ἀντιποιήσουσι), δου - 
λεία δοκεὶ εἶναι. Αὐϊδύοθθ]θια. θηΐτη Ομ Ρ]Θυίβαπθ δηὐα αϊία 5. δαοῦίο- 
ΤΙ θῈ5 βῖπθ α]]ἃ παρδιζαξίοηθ ποὸὰ ὑδηύατη Ῥϑυτηϊδίθυθ βοα θὐϊϑια Βογίατὶ 
αὖ δοοορύαβ ἱπ]αγῖαβ δΔῸ ἃἀγθυβαυο υἱπαϊοθιηιβ, ἀὰὸ (η6 ἸΟΠρτιβ 511) 

Ἰοοὶ ὑθβίβῃξου : 1867 ἃ 19 5. ἰηΐθσ τὰ χαλὰ οβὺ καὶ τὸ τοὺς ἐχϑροὺς 
τιμωρεῖσϑαι μᾶλλον καὶ μὴ καταλλάττεσθαι" τό τὲ γὰρ ἀνταποδιδόναι 
δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον καλόν, καὶ ἀνδρείου τὸ μὴ ἡττᾶσϑαι. 1882 8 8ῦ 8. 
ἰηΐου τὰ φοβερὰ »καὶ ἀρετὴ βριξομέτη δύναμιν ἔχουσα" δῆλον γὰρ ὅτι 

᾿ προαιρεῖται μὲν (βλάπτειν) ὅταν ὑβρίζηται ἀεί, δύναται δὲ νῦν.“ Ἐχ 
ΒΒοίουϊοῖβ ἰδύω; 5ῖπ 1ρ81 ΡἈΠΟΒΟΡΒΟ ἀἰβρἐσυϊθοθπὶ, Ῥγοΐθούο πϑούπϑ ἴῃ 
ἘΠΏϊοῖβ. οσοδβίομθυῃ π] 6] 11οὐ ῬΥΟΡΟΒαϊβδθῦ. ; 

᾿ Ὶ , 9 [ὦ Φ 

19. κἂν ὁλόκληρον ἢ (τὸ κακόν), ἀφόρητον γίνεται 850. Βυϊηϑη18 

γἱυθαθ, [ρδὶ θῃΐὴ ἸΤΡΘΓΘΒ. ΒΌτησμΒ αὖ γΘΠ ΘΠ] θηὔθΒ Δουθβαῖθ βἰτηὰ] 80 
ἀϊαύθαστποβ. ϑηϊτηὶ τιοὐβ βαβυϊηθαμιθβ. Νϑ αἀαδύθπου αὐϊάθυη τΏῸΧ σΘηΘΙδ, 

ΓΘοσαμῃ τϑοθηβθηΐαῦ, αὐἱ ΠΐτΩΪ βαμὺ ἴῃ ᾿γαϑοθηᾶο (οὗ ὀργίλοι γ5 18, οἵ 
ἀκρόχολοι ν8 18, οἵ πικροὶ γ8 19, οἵ χαλεποὶ ν8 20), 504 Ὀϊηδ, ΘΟΙΩΤ τ ΠἾ8 
Ὠδδαγαθ σἱθοαϊο 1ηὔθυ 86 οομ͵αποῖω δαηῦ, αὖ ῬΥΊΟΥΘΒ ὈΓΆΘΡΙΟΡΘΙΌ Ρο ϊ881- 
τηὰτι ἴγαθ τπηρϑῦαθ ΘὈΥιριηθαν, Ῥοβίθυιοσθ ἑθπδοϊθαῦθθ αὐδάδταῃ εἰϑοὐϑ, 
ἄοπθο υἹδίοπομι ᾿ηγθηΐϊαηδ βοϑυναί γ6ὶ οὐϊδιη δα], ρθοοθηῦ. Θαδθ 
αἰνουβιθαβ 81115 αὐἱάθηη υϑυθῖθ, 568 ϑϑάθιῃ π60 τηϑὶθ 1808 Ὁ 21 ἀδθβουῖ- 
Ὀϊδαγ: (πονηρὸς καὶ ἄδικος) ὃ ὀξύϑυμος δι᾿ ὀργήν ... ὁ δὲ πικρὸς 
διὰ τιμωρίαν; τῶτη ὀξυϑύμους ὩρΊΟΒΟΘ8. 6888 τούς τε ὀργίλους καὶ 
τοὺς ἀκροχόλους, πικροὺς γοτὸ οἰΐαλ τοὺς χαλεπούς. ϑ᾽γαΠΠῦου βίηστι- 
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41 ὀργίξονται καὶ οἷς οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἢ τι26 «1 

δεῖ, παύονται δὲ ταχέως ὃ καὶ βέλτιστον ἔχουσιν. συμ- τὸ 

βαίνει δ᾽ αὐτοῖς τοῦτο, ὅτι οὐ κατέχουσι τὴν ὀργὴν ἀλλ᾽ ἀντ- 
ἀποδιδόασιν ἧ φανεροί εἰσι δια τὴν ὀξύτητα, εἶτ᾽ ἀπο- 
παύονται. ὑπερβολῇ δ᾽ εἰσὶν οἱ ἀκρόχολοι ὀξεῖς καὶ πρὸς 
πᾶν ὀργίλοι καὶ ἐπὶ παντί ὅϑεν καὶ τοὔνομα. οἷ δὲ πικροὶ 
δυσδιάλυτοι, καὶ πολὺν χρόνον ὀργίζονται κατέχουσι γὰρ 30 

τὸν ϑυμόν. παῦλα δὲ γίνεται, ὅταν ἀνταποδιδῷ᾽ ἡ γὰρ 
τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς, ἡδονὴν ἀντὶ τῆς λύπης ἐμποιοῦσα. 
τούτου δὲ μὴ γινομένου τὸ , βάρος ἔχουσιν: διὰ γὰρ τὸ μὴ ἐπι- 

φανὲς εἶναι οὐδὲ συμπείϑει αὐτοὺς οὐδείς. ἐν αὑτῷ δὲ πέψαι 

τὴν ὀργὴν χρόνου δεῖ. εἰσὶ δὲ οἵ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς ὀχληφότατοι 9ὅ 
καὶ τοῖς μάλιστα φίλοις. χαλεποὺς ̓δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ᾽ οἷς 

τε μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ πλείω 

χρόνον, καὶ μὴ διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας ἢ κολάσεως. 
τῇ πραότητι δὲ μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίϑεμεν" καὶ 
γὰρ μᾶλλον γίνεται ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ μᾶλλον τιμωρεῖσϑαι. 80 

ε: καὶ πρὸς τὸ συμβιοῦν οἵ χαλεποὶ χείρους. ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς 

10. 17. ΚΡΟΥ ἀλλ᾽ ἀποδιδόασιν. 19. ΚΡ οἵ δὲ μικροὶ. 20. ὀργά 
ξονται] ΚΡ ὀργῖλοι (ΟΡ ὀργίλοι). 28. ΚΌΝΡ ἢ καὶ κολάσεως. 

Ἰοσατη σθπθυτπι ποιηΐηδι ἀρὰ Επάθιηαπι π6Ὸ οὔτ ΝΙΘΟΙΊΘΟμ615. ΠΘαὰΘ 
Ἰηΐοὺ ἀϊνθύβοβ ᾿ρβογαιη Επἀθυηϊοστιη Ἰοοοβ (1221 Ὁ 12 εαᾳ. οὖ 1281 Ὁ 8 
864.) ῬΊΙΊαπθ οοποϊπυπῦ; πθ60 τπϊγατη, ᾿π016 σοηὐβ δα αὐδι]οὺ ἰγαοὰπ- 
αἴδθ βρθοΐθστῃη ἱποτηδηΐθ ᾿ηρτιϑτη ΔΌσΠπααγ6 ποτηϊηΐθαβ. Οἵ. δὰ 110ὅ ἃ 8; 
1149 Ὁ 4---Ὁ9. 

10. ἀλλ᾽ ἀνταποδιδόασιν ἧἦ φανεροί εἰσι διὰ τὴν ὀξύτητα: 68, Θηἶπι 
᾿βύϊβ ἀνταπόδοσις οεὺ αὖ 1Π100 σοβύα γοοθ τπϑπὰ ἰγϑ1η Ρτοάδῃῦ; οἵ, τὸν 
πλήκτην καὶ λοιδορητικὸν 1221 Ὁ 14. Τιοηρο αΐα ἀνταπόδοσις (υ8 21) 
ΑἸ ΟΥῚ σοπθυϊ Πουπίηθστη ρἱδοθῦ, ααἰθὰβ 1ὰ παπᾶ ϑυΐῆοιῦ αὖ δύ ᾿τϑϑοὶ 
βϑηξιδηθαν; ἵτη0 Ἰοοῦτη οὗ Οοοαβίοπθπ δχϑρθοίαηθθβ πΠ6 ροθπᾶ απϑ1ὴ ἴη- 
Βσαηῦ (ἡ τιμωρία, ἡ κόλασις γ8 22. 28) Ἰαβέο ταΐποῦ 50 τηραϊέθηξαν. 
Εὖ τα αὐἰάθηαι Εὺ αὖ 1111 τηο]οβέϊδτη αἴοουβ οϑ] ουιθθυ ἀἰτοϊ θυ ροββιαῦ, 
Βὶ βουυθηΐ. Θυδη αἰδυθυίδθ οααξδυη ἨΪ5] ῬΘΥΒΡΟΧΘΥΪΒ, πο 58.015 ΠΟΤ- 
ὨῸ]]18, ἰῃξ Πρ 68 ααδθ ἀἰβοθσηθπάϊ οαῦβα, Ῥτοροηπηίαῦ: αὐτίατπθ ΘηἿΠ 
αοάδιητηοάο οὐ διαλλάττονται ἄνευ τιμωρίας (γ5 38) προ παῦλα γίνε- 
ται ὅταν μὴ ἀνταποδιδῶσιν (8 21); γ. δὰ ἃ 2. 

81. καὶ πρὸς τὸ συμβιοῦν οἵ χαλεποὶ χείρους: οἵ, ν5. 36 ὀχληρότατοι 
τοῖς μάλιστα φίλοις 80. οἵ πικροί. Νατα οτἱὶ Ἶαπι χαλεποὶ νοσδηζοτῦ, 
ἀρουΐθ οτηπῖπο τῶν ὑπερβαλλόντων Ἰοοο 5βαπῦ; τιὸ Ηἷο βαϊΐθηη ΝΊΘ. Ῥυορθ 
δα Βτιάθηηῖα, δοσράδηῦ, αὐἱθὰβ χαλεπότητα ταᾶρὶβ απδγη ὀργιλότητα Ρ]δ- 
ΟἾΪΒΒ6 Βοίτηιβ (γ. δὲ 1195 Ὁ 20). Αἰαὰθ ὙΘΤΌΤΩ οϑὺ, τοὺς χαλεποὺς 
(ἐφ᾽ οἷς τε μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ μηρύοης χρόνον) 

11 



"ἢ ἢ ΡΣ 

200 : ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ5 ἘΤΉΤΟ. 

1126 8 πρότερον εἴρηται, καὶ ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον" οὐ γὰρ ῥδά- 41 

; διον διορίσαι τὸ πῶς καὶ τίσι καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ πόσον 

χρόνον ὀργιστέον, καὶ μέχρι τίνος ὀρϑῶς ποιεῖ τις ἢ ἁμαρ- 

βδτάνει. ὃ μὲν γὰρ μικρὸν παρεκβαίνων οὐ ψέγεται, οὔτ᾽ ἐπὶ 
) » γον ς Αγ ἢ ἢ κ , ν Ἁ 

τὸ μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ ἡττον᾽ ἐνίοτε γὰρ τοὺς ἐλλείποντας. 

1130 » ἐπαινοῦμεν καὶ πράους φαμέν, καὶ τοὺς χαλεπαίνοντας ἀν- 
δρώδεις ὡς δυναμένους ἄρχειν. ὁ δὴ πόσον καὶ πῶς παρεκ- 

2. ΚΡ παρεισβαΐίνων. 

ε ἐγ ΡΠοἱ γαθϊοπθ ρϑοοδηΐθβ ρυᾶθ οϑίθυ!β ἃ ρϑυξθοίἃ ὁλοκλήρου τοῦ κακοῦ 
᾿ (γ8 19) πδδαγῶ μαυᾶ ἴϊα τητ] απ Ὁ ΌΘ586. 

81, 82. ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται: αυδθ ΘΏΪΠ ὁδτα ἴπα 8 ἃ 
ὃν ὙΘΥΙΒ οὐ γὰρ ῥᾷάδιον γΒ 82 ἀϑαὰ8 δά ,,δῆλον οὖν ὅτι τῆς μέσης ἕξεως 
ἀνϑεκτέον “ Ὁ 9 δαδαπύαν, Ῥᾷθπθ θϑᾶθιῃ ἱπ θχύγθιηο Π1Ὁγ. Β 1109 Ὁ 14---90 
βαηῦ; ὍΘΙ ΒΙΠΡΊ88 ἀδίπόθρβ βϑηὐθηὐίαβ ἰατα Βἰτα θυ σϑυθῖβ αὐγοατθ 
ΤῊΝ Ῥτοροβιΐω αὖ ἐδφηθατα πὸπ ἃ δἰΐθσο ἴπ δἰδθγαμη ὑγωπβουι ρθῶ 6888 
αἿΟῚ ρῬοβϑιηὐ. Τίδαπθ ὑδηαπδπι ἴῃ ΘΧΘΙΏΡΙΟ, αποᾶ πα ]ὰτὶ ἀυθι α οπθιη 
ϑαἀτα ϊῦ, νἱάθαθ ἀποιηοᾶο Αὐϊδύοίθιθβ ορϑυϊῦ, δἱ αὐδηᾶο Ὀΐ ϑϑάθιῃ 
ΒΟΙΙΡ51586 τοὶ οοηᾶποογ ἡπἀϊοανουϊῦ. Νροὸ ἀθϑαηῦ αὐ τησύαγίύ. Ουο- 
ΤΠ αὐδὸ σὙΔΥΪΟΥΒ τποταθηὐὶ βαηὺ ἴθυθ ἃ ἀϊγθυβῷ αὐἰγίαβαπθ Ἰοοὶ πίττα 
αρύα 6886 μαι οΟὈβοῦσιση. υῦτα Θηΐπι Β 9 ἴῃ 60 οββθῦ αὖ οπηηΐῃο 
ΑἸ ΠΠΟΙ]θτὰ. θβθθ υἱγύθαξοα οβύοπαογθῦ δίαυθ, 81 ρουΐθοία δὰ 8] Ια ὍΘΙ ἡ 
οἴἴαρσοτοῦ, οοτητηθπᾶδαγοὺ ΠΠ]ὰτὰ δεύτερον πλοῦν (1109 ἃ. 84), Βυ͵πβ τοῖ 
ΘΧΘΙΏΡΙ μι πἡϑοῦμϑ τηραϊοογι αΐθμι ἸγαβοθἹ, πὸὰ ἀυδίζαραῦ δὑπαϊοβὶβ 
Βοποβύα 5 ἴῃ ἤπθ βυαϑάθσθ αὖ οχίρτια ρϑοοοΐῶ απ ουίζαυτὶ πϑαυϊγοηῦ 
ΟΧῖρσαβ Ῥϑοοαθβ ἴῃ οομέγαυϊδια Ῥδυῦθη ΟΟΙΉ 5818 ααδ81 οοΟΥΙρογθηῦ 
(ἀποκλλίνειν δὲ δεῖ ὁτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ὑπερβολήν, ὁτὲ δ᾽ ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν 

,Ἀν τ. 1. 1109 Ὁ 24--26). Αὐ 4 12 Ἰρθδῖὴ ἤδηο νἱγύπῥθηι ϑρθοΐδῃϑ δὰ 
᾿ἰρβδμι ϑϑιπαπθ βοϊαύαμη Ππογύαθαν ΒΟΥ ΌΘηΒ ἴπ ἢἤπθ τῆς μέσης ἕξεως 
᾿ἀνϑεκτέον (1196 Ὁ 9), ααυπηαθθ 8 8ὅ τοὶ Αἰ βου] αι Ιάθιηὰ αποὰ 1109 
Ῥ 18 οβὺ ἀθάουύ (ὁ μικρὸν παρεκβαίνων οὐ ψέγεται), ταοχ Ὁ 7 δὰ νοτῖ- 
"ἰαύθηα 860 γϑυοοδῦ απ οἴηπθ ρθοοδύατῃ υἱξαρθυίαμη τηθτθύαν. 

82. καὶ ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον: βοῃὐθηθίω ἰρϑὼ ἀοοθῦ τὰ λεγόμενα 
6886 αἀὰ88 Ποῦ. οαρὶῦθ ρτοροπθηύασ. Αὖ ΟὈ]1Οῖ68. βουιρύογθτη αποπίθπι ἴῃ 
δ ἀϊδβραναύϊοπθ π ὑθηΐαγουῖῦ αὐἰᾶθιη διορίσαι τὸ πῶς ... ὀργιστέον 
(05 88; οὗ δὰ 1196 Ὁ 80), πθαὰθ ὉΠ00 τηοᾶο αἷοὶ Ῥοββθ 1ὰ οϑοῖββθ υὖ 
τηϑη  θϑθιμη δἰ αὐδτῃ τατϊῦω οὐδϑύθπὺ ὅθ] ορϑῦὰθ (δῆλον οὐ ῥάδιον εἶναι 
τὸ διορίσαι γ8 82). ΝΘοο ἔαϊδατη ποὺ; πιοᾶο οομοθαδίῃυ ΠΘΟΘ586 δῦ ΠΟ 
γτηδ]6. ἴῃ ῬΥΟΧΙ ΠῚ Ϊ8 τὸ οὐ ῥάδιον ἩΠπὰ ᾿ἱπᾶθ ἀθιηομβύγαν! αὐοα ποιηΐπδ 
(νϑ!υὐ τοῦ μὴ κακῶς χαλεπαίνοντος Ὁ 1) δα ἀροίηδ αὐ (γοὶαῦ τοῦ 
πράου ἃ 86 5) ἴπ αἰταηαθπθ ραγίθτα τπιϑασροηύαν. ἰβύω γθυῸ θἰϊδηι 119ῦ 
Ὁ 236 5. οὗ Ὑ 88 856. 58.018 Ἰμαϊοαξα ογϑηῦ; βαυηῦ 1ρῖδαν »τῶν (νῦν) λεγομένων“. 

ϑῦ. ὁ μὲν γὰρ μικρὸν, παρεχβαίνον οὐ ψέγεται: ΒαθΘηῦ Βδᾶθο νἱηι 
ἀουηομβίγωηαὶ (γὰρ); πθαὰθ δαΐπὶ νὶθαρθυαίίο αὐδτανὶβ πιοάϊοα, (ἠρέμα 
Ὁ 8) τϑιϊηθγθίαυ, βὶ σθηθυθ} 15. αὐδθάδηι) ΠΟΥΤΊδ τϑοῦὶ δρυα οἴηπθ8 δἴατπθ 

ΒΘΙΏΡΘΥ οοηδίαγθῦ. : 
ΠΤ 9, (ἀνδρώδεις) ὡς δυναμένους ἄρχειν, ἃ ααἴθυβ οογΐθ τὸ ἀνδρα- 
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41 βαίνων ψεκτός, οὐ δάδιον τῷ λόγῳ ἀποδοῦναι" ἐν γὰρ τοῖς τ12609 
καϑ' ἕκαστα καὶ (ἐν τῇ αἰσϑήσει ἡ κρίσις. ἀλλὰ τό γε τοσοῦ- 
τον’ δῆλον, ὅτι ἡ μὲν μέση ἕξις ἐπαινετή, καϑ᾽ ἣν οἷς δεῖ ὀργι- 
ξόμεϑα καὶ ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, 
αἱ δ᾽ ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις ψεκταί, καὶ ἐπὶ μικρὸν μὲν 
γινόμεναι ἠρέμα, ἐπὶ πλέον δὲ μᾶλλον, ἐπὶ πολὺ δὲ σφό- 
δρα᾿ δῆλον οὖν ὅτι τῆς μέσης ἕξεως ἀνθεχτέον. αἵ μὲν οὖν 
περὶ τὴν ὀργὴν ἕξεις εἰρήσϑωσαν᾽" 

4. καὶ ζἐνδ τῇ] ΒΕΚΚ. ο. 11. καὶ τῇ. τοσοῦτον] 6 ΚΡ; τοιοῦτον οδἰί. 

ποδῶδες (ἃ 8) Δ]ἸΘπατη δῦ. ϑοᾶ ἀθθβὺ ἰβέθπα ὡς δυναμένους ἄρχειν Β9; 
πθ66 ψἱίᾶθο ἴω Ἰαοθια δαῦ γίμ βοηϊθηθδθ 86]. 

8. ἐν γὰρ τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα καὶ τῇ αἰσϑήσει ἡ κρίσις ΒΕΚΚ. ο. 1]. 
ΒΟΥΡΒΙ, αὖ 1109 Ὁ 22. 28 οταῦύ. Ῥυϑϑίθι. βθηβϑῆβ οομοὶριθηῦθβ θῷ απδ8 
βυπὺ ρῥγουβϑαβ δα αἰσϑήσεως σΘΏτι8 ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΌΤη 6886 αὖ ὕα]98 αὐϑοδίϊο- 
65 ᾿ἀἰγααϊοοπύαν, 58. {18 δα 1. 1. τηοη ]τητ8. 

9. δῆλον οὖν ὅτι τῆς μέσης ἕξεως ἀνθεκτέον: πᾶθο Θηΐτη, ἱπγθϑίϊ- 
σία ἴπ ἀπθ18 Ὑϑῦυβ βθπδι 110 ρούϊτιβ ἄπο αὐδηὴ σΘΠΘΓΆ] ἀοοἐτϊηᾶ 
(Ὁ 2-- 4), ἀπ οτηπὶ πού νδοεὺ (Ὁ 7 5.). 

8) Ζ 12 (196 Ὁ 11 -- 1127 ἃ 12) περὶ ἀνωνύμου ἀφετῆς ἣ μέση 
ἐστὶ τῆς τε τοῦ ἀρέσκου καὶ τῆς τοῦ δυσκόλου ἢ δυσέριδος 
ἕξεως. 

Ηαύΐο νἱγθαϊ!, ααδτὰ Β 7 Ῥγονῖτβ Ἰοαῦθη5 51η6 τηυ]έᾷ Βεαρδι αὐΐομθ φιλίαν 
(1108 ἃ 30 --- 28) νοοεθαΐ, Βῖο οὰν 1άθιη ΠΟῸ ποιηθη ἱπάθγθ ἀπ θῦ ταὸχ 
1126 Ὁ 19---ὅ Θχρ!οαῦ. [ἢ Ὑἱθ!5 σοῦ ΝΙΘοτηδοῆθε, οτηπῖπο βαθδίδηὐνῖβ. 
αὐἰᾶθηι αἰὐβυϊπθηῦ. Τοηρθ αἰύου οὐ πιὰ, οὐ ΜΜ. Ὀϊνιβᾶ ϑηΐπι τὸ αὖ- 
αὰ8 ῬΥῸ ὑπὸ βΌΠΘΙΘ ἀσοθυ5. Ῥγοροϑιἑ18, ὕθγπδ ποιηῖπδ, Βα θδίαπεϊγω ΘΧ Ϊ- 
Ῥοπὺ κολακείαν ἔχϑραν (γ61] ἀπέχϑειαν) φιλίαν αἴηπ ἀρέσκειαν αὐϑά- 
δειαν σεμνότητα 1288 Ὁ 29 5.; 10. Ὁ 84; 1198 ἃ 20: 1192 Ὁ 80 (1991 ἃ 7. 
8; ἃ 2ὅ---28). ὈΙχουῖβ, σ᾽] βοθηῦθ θη ροσατη τηαὐαθομθ βὑπα!βααθ Οτδθ- 
ΘΟΥΤΩ ΠΙΒΡῚΒ τηϑρΊΒα 6 ἃ ῬΟΡ]ἸΟῶ γΘ ΔΥΘΥΒῚΒ ΡΥ ΌΠΙΘΣ βθυὶ αὖ Ρ]08 
ἀοῦθν 115. γ6] υἱῦ!β γὙ6] υἱσ αἱ π8, αὐἀ8ὸ δα Ῥυϊναΐδθ ρου ββίπιθι τη υἱθδθ 
ΒΘΙΊΠΟΠΘΒ οὖ οοπβαθυπαϊπθιη βρθοίωηῦ, ἀθβου θη 15. δίαπθ Δρρϑι]δηαῖ8. 
'ΤΑΘΟΡγαβϑῦϊ οουΐθ ἀἰΠρσϑηίϊο ἴῃ Η15. ϑέϊδιη τη] οϑῦ; ἀαθηι, αὐϑτηαθθηη, 
αἴνθυβο 6 ΘΟΠΒ110 παίδι ΘοΙηραγαν αἰ ῆ01186 οϑῦ, ὑδηθη ποβύτο 716 ἀϊ66- 
τῆῖιβ δ Ποὺ αὐ88ὶ οἀραὺ 42) 12 Ῥγαθῦθυ 811ὦ ποὺ αἰΐθπῶ ϑάνοοατο ἀρέ- 
σκειαν (Ομᾶν. ὅ ,, ἔντευξιν οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίστῳ ἡδονῆς παρασκευαστι- 
κήν “), περιεργίαν (ο. 18 ,προσποίησιν λόγων καὶ πράξεων μετ᾽ εὐνοίας"), 
κολακείαν (6. 2, ὁμιλίαν αἰσχρὰν συμφέρουσαν τῷ κολακεύοντι “), ἀη- 
δέαν (ὁ. 20, ἔντευξιν λύπης ποιητικὴν ἄνευ βλάβης“, ἀκαιρίαν (ο. 12 
ἐ ἐπίτευξιν λυποῦσαν τοὺς ἐντυγχάνοντας“), δυσχέρειαν (6. 19, ἀϑερα- 
πευσίαν σώματος λύπης παρασκευαστικήν “᾿. 

Βθπὶ ΥΘΙῸ Ασιβιοῦθ!ββ οομϑαθίο τοῦθ ὑπ θὰ ραγεϊθαβ ρου γαοξαῦ; αὖ΄ 
Ῥυΐηο τὸ περὶ ὃ οἰτουτηβοσίθαῦ ἱπαὰθ 1110 ἄΐνθιβοβ 6888 μδθι β, Ρθο-᾿ 
Ὀδηΐθθ ἄποβ, ὉΠῸΠΙ τηθαϊοογθιη οβύθπαεῦ 1126 Ὁ 11-- 19; ἀοὶπαθ υἱγθαξίδ. 

10 



0 : ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΚ ΕΤΉΪΟ. 

{260 11 ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις καὶ τῷ συξὴν καὶ λόγων καὶ πρα-Γ 15 

γμάτων κοινωνεῖν οἵ μὲν ἄρεσκοι δοκοῦσιν εἶναι, οἵ πάντα 5.“ 
ς » 

πρὸς ἡδονὴν ἐπαινοῦντες καὶ οὐϑὲν ἀντιτείνοντες ἀλλ᾽ οἰόμενοι 
δεῖν ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἶναι" οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας τού- 

1 τοῖς πρὸς πάντα ἀντιτείνοντες καὶ τοῦ λυπεῖν οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
φροντίζοντες δύσκολοι καὶ δυσέριδες καλοῦνται. ὅτι μὲν οὖν αἵ 

εἰρημέναι ἕξεις ψεκταί εἰσιν, οὐκ ἄδηλον, καὶ ὅτε ἡ μέση 
΄ ΄ ᾿ς ἈζΑΙῚ αἹ ᾽ Ἷ τι Ψ ς ἢ ὧ 

τούτων ἐπαινετή, χαϑ' ἣν ἀποδέξεται ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ, 
ς ᾿ Α ΡῈ » ᾽ ἘΝ 9 ’ ».»" 

ὁμοίως δὲ καὶ δυσχερανεῖ. ὄνομα δ᾽ οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ 3 

κέν Ὁ Σ εν 

τ "κι ς ὅτι ν ι.ϑὰ Ξ, 

᾽ ᾿ 

18, 19. ΚΡ ἃ δεὲ καὶ δυσχερανεῖ. 19. ΚΡΉΔ Ν» ἀποδίδοται αὐτῆ. 

ταὐοπθιι οπδιτοῦ ---1197 ἃ 7; ἀθπία αθ ρϑυρϑαοίβ υϑυ Ὁ 8 αὐταμια ὰθ γιθατη 
Ῥουϑυχιπραὺ --1127 ἃ 12. 

11. 12, ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις... .. πραγμάτων κοινωνεῖν: ΠΟΟ ΠΟη οδὺ 
Ῥυορσυίΐασα μυΐὰβ γἰγυα β αὖ ἴῃ ᾿ἰδὺϊ8 τθθτιβ νϑυβοῦμσ, β8α δοϊητηιηθ οαπῃ ἀπὸ- 
θὰ8. αὐ8 ῥγοχίτηϊβ οι θὰ5 Ῥγοροπαηΐασ. Νθο β8ὶ δανοοαία, ἑπουϊῦ νῸΧ 
πρὸς ἡδονήν (Ὁ 18. 80), Φοία οὐ τοβ; βρϑούαϊυσ. θηΐη δᾶ τὴν ἄλλην 
ἡδονὴν τὴν ἐν ὁμιλίαις καὶ ἐν λόγων καὶ πράξεων κοινωνίᾳ πλὴν τὴν 
ἐν παιδιαῖς; διὰ ἴῃ πδὸ αὑδ Ἰοοᾶπᾶο παβοῖδαν, νϑυβαύαν εὐτραπελία 
(οῶρ. 14). Θυδτὰ ἀθῆηϊδίομθιι πὰποὸ αὐἱᾶθηι Αὐϊδύοίθθθ ἴῃ βη6 ἀθιηθτη 
αἰϑρανεξομβ 1128 Ὁ 4 --- ϑ ΦΌΒΟΙ. Υ. δὰ 1108 ἃ 9. --- Ττῖα γϑυὸ 1118 
ααδ6 ΔῸ ἰπιδΐο οὈταρ]θουύϊαι (τὰς ὁμιλίας, τὸ συζῆν, τὸ λόγων καὶ πρα- 
γμάτων κοινωνεῖν), ἀπῦτα οὖ δογητητηθ, αὖ αἰχὶ, σθπτιβ 6886 ἰπἰθΠ]σϑύαν 
οΟἸ]α 5 8 Ἰοοῖβ: 1127 ὦ 18 περὶ τὰ αὐτὰ... .; ἴθ. 18 ἐν τῷ συζῆν... 
ὁμιλοῦντες; ἴθ. Ὁ 84 ὁμιλέα; 1128 Ὁ 4 εἰσὺ δὲ πᾶσαι περὶ λόγων τινῶν 
καὶ πράξεων κοινωνίαν; ἴθ. 8 ἐν ταῖς... ὁμιλίαις. ϑοϊ]οοῦ ααστα ἀ8 
118. ἀρθῃμάστη θϑβοὺῦ αὐ ἔθυθ δᾶ. οοπδϑαθύπαϊηθιη Πομλππατη ἰπῦθι 86. οὖ 
δ αι! Πατθιὰ οἰ] θηαιθ οομγιούπταη τϑίθυτιηδασ, πη οὐ ρῬγορυϊῶ σοὺ 
ποη τορϑυδῷ ῬΙατθβ οο!]θοίαθ βαπῦ, απδ8 βίηραϊαθ αὐἱάθτα παυᾶ Βαβθοῖβ- 
βϑηῦ, οοπ]αποῦδθ ὙΘ1Ὸ τθ πὰ βδ 015. ΟἸΤΟΌΤΩΒΟΙΌΘΙΘ νυἱάθυθηῦασ. Αὔποπ, αὖ 
ππὰμ αἴογωμι, οἰΐϊδτα ἡ ἐλευϑεριότης προρββαυο ἐν τῷ συζῆν αὐδουϊθατν, 
μονώτου Ὁ011ὦ οδὺ ΟΥ δὰ 1127 ἃ 88. 

18, οἵ πάντα -- 80. ἃ ἔχει ἅτερος ἢ ἃ δοκεῖ ἐκείνῳ --- πρὸς ἦδο- 
νὴν ἐπαινοῦντες. 

14. οἰόμενοι δεῖν ἄλυποι ... εἶναι. Ογδιητηαύϊοο5. ταῦϊο βᾶηθ ροβίι- 
Ἰατοὺ ἀλύπους, 564 πΒοῃίοηίίαθ ρουβριουϊίαῦ ἀδύαν αὖ ποτηϊπδξϊν τ Β8Ὀ- 
Ἴθοῦϊ Ἰϊοθαῦ ὑπθυῖ: οἵ. 6 ΜΜ. 1210 Ὁ 4. ὅ (οὐ 17) οὐκ οἴονται δεῖν αὐτοὶ 
φιλεῖν, ἀλλ᾽ οἴονται δεῖν αὐτοὶ φιλεῖσθαι. ὙὟ. ΤιοΌθοῖς ῬΏγγη. 74. --- 
Αά τϑῖὰ οοιαραγθηῦαν 111 ἄρεσκοι 1171 8. 1ὅ --17 ααἱ οὐ πολύφιλοι Βαπὺ 
οὗ π]]}1ὰ8. ὩΤΊ]ΟΙ. : 

1954. ἔοικε δὲ μάλιστα φιλίᾳ κ. τ. 1. Οἱ πο τορτοθαῦθν ποι πατη 
ἀϑὰ8 (γ. ααᾶθ μαϊο ΟΟΡΙδΙ Ῥγθιιβίτηνιϑ) ΠῚ ΒΘΙΏΊΡΘΥ Ἰρ81 Αὐϊβίοὐθι 4185- 
Ῥιἱοοῦ, νοὶαῦ 1881 ἃ 80---838 δὶ φίλοι γοοδηύαν ααἱ εὔκολοι, μὴ ἐλεγκτι- 
κοί, μὴ φιλόνεικοι, μὴ δυσέριδες (γ. μῖο ν8 16) βαμπῦ, 8.64 γθΥῖοῦ ῥσο- 
ἔδοῦο δῦ αυδθ πῦπο φιλέας Ῥγορομίναι πιούϊο; ἤϑιη τὸ στέργειν 1ΠἸυὰ αἱ- 
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412 τι, ἔοικε δὲ μάλισία κατ τοιοῦτος γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν 11260 80 ὧζ- “τό 

μέσην ἕξιν οἷον βουλόμεϑα λέγειν τὸν ἐπιεικῆ φίλον, τὸ 

στέργειν προσλαβόντα. διαφέρει δὲ τῆς φιλίας, ὅτι ἄνευ 

πάϑους ἐστὶ καὶ τοῦ στέργειν οἷς ὁμιλεῖ" οὔτε γὰρ τῷ φιλεῖν 
ἢ ἐχϑαίρειν ἀποδέχεται ἕκαστα ὡς δεῖ, ἀλλὰ τῷ τοιοῦτος 
εἶναι. ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ συνήϑεις 538 

[καὶ ἀσυνήϑεις] αὐτὸ ποιήσει, πλὴν καὶ ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμέ- 
ξει᾿ οὐ γὰρ ὁμοίως προσήκει συνήϑων καὶ ὀϑνείων φροντίζειν, ’ 
οὐδ᾽ αὖ λυπεῖν. καϑόλου μὲν οὖν εἴρηται ὅτι ὡς δεῖ ὁμιλήσει, 
ἀναφέρων δὲ πρὸς τὸ χαλὸν καὶ τὲ συμφέρον στόχάδεται 
τοῦ μὴ λυπεῖν ἢ, συνηδύνειν; ἔοικε μὲν γὰρ περὶ ἡδονὰς, καὶ 30 
λύπας, εἶναι τὰς ἔν, "ταῖς. ὁμιλίαις. . γινομένας, τούτων δ᾽ ὅσας 
μὲν ΝΣ ὐϑοϑῦ ἐστὶ μὴ καλὸν ἢ βλαβερὸν συνηδύνειν, δυσχερα- 

νεῖ, καὶ προδιρήσεται λυπεῖν. κἂν τῷ ποιοῦντι δ᾽ ἀσχήμο- 
σύνην φέρῃ, καὶ ταύτην μὴ μικράν, ἢ βλάβην, ἡ δ᾽ ἐναν- 

τίωσις μικρὰν λύπην, οὐκ ἀποδέξεται ἀλλὰ δυσχερανεῖ. 85 

διαφερόντως δ᾽ ὁμιλήσει τοῖς ἐν ἀξιώμασι καὶ τοῖς τυχοῦσι, 

94. ἐχϑαίρειν] 6 ΚΡ; ἐχϑραένειν ρῥ]οτίαπσθ. 20. [καὶ ἀσυνήϑεις] οἵη. 
ΚΡ, 80. ΚΡΙΡ συνήδειν. 86. ΚΡ διαφερόντως διαφόρως δ᾽. 

. 400 τὸ πάϑος ααοὰ ρῬοβύυϊαθαν Ὁ 22. 28 ἴρϑ8, ἡ φίλησις οϑὺ (1167 Ὁ 28), 
β'η8 αὐῶ ΡΓῸ ὉὈΠΙΎΘΙΒΟ ἔβποσθ 11, Θ οὐ 1 ἡ τῆς φιλίας ἕξις πα]10 τηοᾶο 
6586 ροίθβὺ οὖ ρχορίθυ. απᾶπὶ ἴπ Ηπμϑὺ. (1878 ἃ 19) οπιπῖπο οἀραῦ ἀ6 διη1- 
οἰἐϊἃ οἱ ΠΌτο δἀβουιἱξατ ααἱ περὶ τὰ πάϑη εοϑῦ. 

28, καϑόλου μὲν οὖν εἴρηται ὅτι ὡς δεῖ ὁμιλήσει 50. ἀποδεχόμενος 
ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ, ὁμοίως δὲ καὶ δυσχεραίνων (Ὁ 18). 

29. ἀναφέρων δὲ πρὸς τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον στοχάσεται τοῦ... 
συνηδύνειν. Ὥστῃ ἰρσιθυν ἃ ἀρὶξ αὖ οοέθυϊ βὰὸ Ἰοαθθηαϊ δἴαπθ ἀρθπαὶ. 
τηοᾶο ἀο]θοίοπθαν, πᾶπὸ ἀο᾽θοίαϊὁμθπι ποη ἰβπέϊ ἕβοϊθ, αὖ 6]05 οδθβῷ 
δαῦ 56 ἰρβϑαχμῃ (Ὁ 80 --- 38) διῦ ϑατα ἀποοῦτῃ αρὶὺ (Ὁ 88 --- 86) γο]ϊῦ αὐ1}1- 
ἰαϊβ, πθᾶάστη ποπθβίδ ϊβ Ἰαοξατατα ἔβοθσθ. Εὖ ποὺ αὐἰᾶάθηι ἴῃ ἰδίο σΘΏΘΥΘ 
καλὸν δίαιθ μέσον ο5ὺ. ὕὉπᾶθ ἐδπαῦδιι ἴπ ΘΧθιρ]ο ἀρρατοϑὺ, ἴῃ β᾽πρι]15 
Θθπουῖθυβ τὸ καλὸν γ6] τὸ ὡς δεῖ (Ὁ 18. 238) ποι 6556, πἰβὶ οομβυθὺ απο- 
Ἰηθ0 ΟΥΩΠΪΠΟ ΟἸΥΘΥΒῚ ἰπΐθ 856 ὩθατπΘ ἰρβὶ βἰπτηρ] οθ5 ἤπθβ δα αἀπ08 8η1- 
τη βρϑοίαξ (τὰ τρία τὰ εἰς τὰς αἱρέσεις 1104 Ὁ 80) ρτδοϊαίο μοῦ, 1110 
Ῥοβύροβιθο τϑοῦβ βπῦ φοτιροπθμπαὶ. Αἰασὶ 46 ἐοῦο μος απϑδοβέϊοπυτη σϑ- 
ΠΘΥΘ. αὐστη δαούδβατια ἘΠΏϊοα, νἱἷχσ αὐἱδαυδτη ρυοροβαῖββθ, ὕπτῃ Ἰαυδείᾷ, 
τηραϊοονίξαξο ΠῚ] οἴβοὶ ἴῃ ἀρθυΐο οϑῦ. 

38. κἂν τῷ ποιοῦντι δ᾽ 1. 6. τῷ ἑτέρῳ, ὃν συνηδύνοι ἂν ἀποδεχό-" 
ξνο Σ ἃ πράττει ἢ λέγει. : 

80. διαφερόντως δὲ... τὸ πρέπον 1197 ἃ 2. Ουοᾶ τηοᾶο Ὁ 96 -- 38 
δα]οίοπάυτη ογαῦ πθ τὸ ὁμοώῤα Ὁ 2ὅ πιδ]8 ᾿ηὐθ]!σθυθίυσ, ᾶτα 580 716 
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ττι χαὶ μᾶλλον ἢ ἧττον γνωρίμοις, ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς 41: 

ἄλλας διαφοράς, ἑκάστοις ἀπονέμων τὸ πρέπον, καὶ καϑ' 
αὑτὸ μὲν αἱρούμενος τὸ συνηδύνειν, λυπεῖν δ᾽ εὐλαβούμενος, 
τοῖς δ᾽ ἀποβαίνουσιν, ἐὰν ἦ μείξω, συνεπόμενος, λέγω δὲ 

τῷ καλῷ καὶ τῷ δ ε λει καὶ ἡδονῆς δ᾽ ἕνεκα τῆς 

εἰσαῦϑις μεγάλης μικρὰ λυπήσει. ὃ μὲν οὖν μέσος τοιοῦτός 
ἐστιν, οὐκ ὠνόμασται δέ, τοῦ δὲ συνηδύνοντος ὁ μὲν τοῦ ἡδὺς 

εἶναι στοχαζόμενος μὴ δι᾽ ἄλλο τι ἄρεσκος, ὁ δ᾽ ὅπως ὠφέ- 

4. μείξω] ΚΡ μείξων. 6. μεγάλης] οι. ΚΡ, 8, ΚΡΉΒΟΥ ΝΡ διζα) 
τι ἄλλο. 8. 9. ΚΡΟΡ τις ὠφέλεια. 

1ογαῦαγ, Κι᾽ιαυϊάθιη θηΐμπι ῥγῸ αἰνθυβῶ ᾿πῦθν πο5 ἰπύθγαθ Θ08 'π ἀαϊθαβ 
ΨΘΙΒΆΤΙΌΣ τα ϊοηθ γϑυὼ ὁμιλιῶν, τοῦ συξῆν, τοῦ κοινωνεῖν (Ὁ 11. 19) 
σθηθτῶ βαηύ, οΘομβθηΐαηθαχῃ πϑρ]θούβ 1] αἰνουβιθαθθ ρϑββίτη ἀθ] δοϊ ϊοἱβ 
ΟἿΣ βὑπαθῦαν ἸοΟῸ τηο]θϑύϊαβ πϑϑοϊδαγεαβ 6886. 

2 --θ. Βονθυθθν βθσύτηο δα 1, αὐοᾶ 1126 Ὁ 39 -- 8ὅ βροοίαθαΐατν, 
τηδχίσηθ (αὖ νἱἀούαυ) 1460 δαΐω 1116 ἀπῦτι αὐϊᾶθπι οταΐββατα ἔαθγαῦ. Νδ- 
αὰθ Θηΐπὶ Πποποβῦδβ βοϊατη οὺ αὐ 1085 ἀοΙοοίαὐϊομι ἄθ αὰαὰ ἀριθαν ῥγᾶθ- 
Ῥοποπᾶς οϑὺ (ν. δᾶ 1126 Ὁ 29), βϑρᾶ οὐϊδιη 1ἃ οοτηρυίαπάτπι ὅπ ἴοτῦθ 
γοϊαρύαϊθ νοϊαρύαβ τηϑῆον ρῬγϑθοϊάδῦαν γ61 ργαθβθηῦὶ τηοϊθϑυϊῷ τηδῆον ἅ6- 
Ἰθούα ίο ἕαΐασο ὑθηαροῦὶ οοτηρδγατὶ ροβδὶῦ (καὶ ἡδονῆς δ᾽ ἕνεκα νβὔ... 
λυπήσει γ8 0). Νῶιη ρυπᾶθηΐου βαπμθ δῦ ὈΘΠΘΥΟΪΘ αὐοα τηϑ7οΥ]5 τπποπιθηὐὶ 
οϑὺ -σοτητηοαθχῃ δυυ ρΙθὕατ. 

4. τοῖς δ᾽ ἀποβαίνουσιν... συνεπόμενος: 80. ὈΙθγαΙηα 6 απ88 ἀ6- 
οοτῶ 6] ΟὐΠ]Π1ὼ βαθὺ ροβῦθτο ἰθιηρουθ δχίβύπαῦ ἀρραγθηΐασπθ (ἀποβαίνει) 
αὖ, 81 ἰουῦθ 7ϑτὰ δἀβαπὺ, ργὰθ ἀθ᾽θούἐϊομθ, αὐδθ ργϑθβίο θβῦ, υἱάθηύαν 
θη ο τῶ. 

8. ὁ δ᾽ ὅπως ὠφέλειά τις αὑτῷ γίγνηται... κόλαξ. Οοταρατα 
ἀθβουϊρέϊομθ τῶν ἄκρων, αὐδθ γ8 ἴ--11 δΌΒοΙν αν, οατα 115. απδθ ἃ 
Ἰηϊδο ἀθ βάθη 1120 Ὁ 12 ---16 Ῥγδουηΐβδῶ βαπὺ Ὡ1] πὰᾶπο διὰ Ῥυϊογῶ 1118, 
αἱ] αἀἰοοπάπτιῃ ουϊῦ; αὖ Βουὶρύου βαρ ἤπομι δᾶ υἱδίω ᾿ἰϑύω ἰἀοῖτοο. ἐφηύαχη 
γα Π1586. υἱᾶθυὶ ροββὶῦ, π6 ἃ οοῃβαθύ οορὶθαπι Βἰπρα]ουυτα ἀἰβροβιθομθ 
τϑοθᾶαῦ. Εὐχοϊρίθπαδ ἀπὸ μᾶθο δαποίαθ!ο ν8 8; δββθηὐαθουβ δπΐπι δᾶμο 

Ὁ χῃρηὐο ἔαοία ποὰ ταῦ. Θαθιη 81 ψϑύατη ϑϑὺ ΒΘΙΏΡΟΣ δ᾽᾽αποα ἸπουτΤη 
Ῥγοροβιθαμπι μωρθῦθ, οὐἱῦ αὐἱάθιη οὗ ἰάθη ἀνελεύϑερος (λαμβάνει γὰρ΄ 
ὅϑεν οὐ δεῖν), πὸ ἰδῖθθῃ ΟὟ Ποῦ τηϊπὰβ τοῦθ Βαϊο ρΘΠΘΙ ΔαΠπΌΙηΘΙΘΌ]- 
στ. Ουϊᾷπὶ! ϑηΐτη 18 αὐ πἰμηϊαβ οϑὺ ὈΙαπαϊθπᾶο βαστη ΘΟΙΠΙΠ ΟΠ 56- 
οὐθύαν, αὐὰτη 18 αἱ τηρᾶϊαβ οϑὺ οὖ ἰρβθ ποῦ Ἰπουπάπηη 858 ῬΥΘΘΌΘΥΘ 
(1126 Ὁ 82) αρδ᾽οαπαὰο ἰηᾶθ ἴρ8θ ἱποοτησηοάσηῃ ϑοοθρύσσυβ διυ --- Οδὗο- 
τασῃ ἀαθὶῦο δὴ βθιῖροι Αὐἰϑίοίθθβ τὸν κόλακα ἴω οἴθούαπι ἃηὐθ οοα]ο8 
δῶ που αὐδ]θιῃ ἢ.1. οὖ 1108 ἃ 29, αὖ ΠΟΙ 510 ὩΪΒ1 ἸᾳΟΥῚ ουρίάπδ. Μϑμῖ- 
ποΥΐβ αἰοὶ 1196 ἃ 1 πάντες οἵ κόλακες ϑητικοὶ καὶ οἵ ταπεινοὶ κόλακες; 
βοάριπαμθ βρθοίαὺ 1169 ὦ 14 ὑπερεχόμενος φίλος ὃ κόλαξ ἢ προσποιεῖ- 
ται τοιοῦτος εἶναι; ν. 1178 Ὁ 81 5α. ὁ φίλος πρὸς τἀγαϑὸν ὁμιλεῖν δο- 
κεῖ, ὁ δὲ κόλαξ πρὸς ἡδονήν. ΟἿ, Ἐπάθηησμα, αὐδηπαθδμι τηΐητι8 ὈΘΠΘ 
τὸν κόλακα οὖ τὸν ἄρεσκον, αο5 δραᾷ {ΠΠῸπὶ τηΔ ΡΒ αΐνθυβοβθ θ880 ἄθ0θ- 



ων 
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41 λειά τις αὑτῷ γίγνηται εἰς χρήματα καὶ ὅσα διὰ χρημά- τιοῖ «9 
τῶν, κόλαξ᾽ ὁ δὲ πᾶσι δυσχεραίνων εἴρηται ὅτι δύσκολος 10 
καὶ δύσερις. ἀντικεῖσθαι δὲ φαίνεται τὰ ἄκρα ἑαυτοῖς διὰ 
τὸ ἀνώνυμον εἶναι τὸ μέσον. 

Ῥαῦ, ἀἰϊβοθυπιθπέθιη, 1988 Ὁ 81 κόλαξ ὁ εὐχερῶς ἅπαντα πρὸς τὰς ἐπι- 
ϑυμίας ὁμιλῶν (αὐ ἄρεσκος 1288 Ὁ 81 ὁ πάντα πρὸς ἄλλον ζῶν ἢ καὶ 
πάντων ἐλάττων). ΔΑ Ιοοο Ἰαυδαίο 1136 ἃ 1 58α. ῥῬτοΐβθοῦαβ Ασϊβυοὐθ] θη 
ἀϊχουίτα δουλικὸν τὸ κολακεύειν ΟΘμδΒαΐδδθ; π60 ααστη νἱα ἰββοῦ αὐδ 1 
τα] δὶ Θοῦππὶ ααἱ ἴῃ Βουυτίαση ταππὺ ανϊαϊζαΐθ ἀρυιρίδηῦαν ᾿ὔῶ ταϊσυτη 
6886. απο 5Β61}161] γϑ] Ὀΐβθ οὐηπῖηθο τοὺς κόλακας Ἰπογὶ ἃγτᾶοβ ἴθοουῦ, 
αὐδτηνβ Ὀ6π6 πη 6] σογθῦ 6886 ἴῃ τηϑρηᾷ 1Πὼ ἐαγ θῶ οὐϊατα 81105 τπι60 π6- 
σαύατιβ οββοὺ κολακεύειν δὺ ἰβύοβ. 

9) 2 18 (197 ἃ 18 --- Ὁ 82) περὶ ἀνωνύμου ἀρετῆς καϑ᾽ ἣν ὃ μέ-" 
σος ἀληϑευτικός: 

ΟΕ, Ἐπᾷ. 1288 Ὁ 838---1284 4. 8; ΜΜ. 4 838. Ιπ τὸ αὐθγασθ βουϊρίου Βδ- 
Ῥεὺ αὐποᾶ Αὐϊβύοίθιθϑ απδιηασπδμη Ἰοπρθ οορίοβίαβ αἰβραΐαηβ μπ6 υϑῦθο 
αὐἴάθηι ὐὐϊοιῦ (ν. δὰ 1127 8. 145. οὐ 1128 Ὁ 10), Βαυὰ αὐἱάθπι ὉΠ1ὰ5 
Βυ)ὰ5 τηραϊοουαῦβ Ῥγορυίθτη 1Ππᾶ4Φ 56 αποα οοτητηοαᾶθ ἢ. 1. Ροὐββι πη ΌΤη 
τηθιηουθέασ. ἴῃ δχίγθιηο θηΐπ οορὶίθ 4 38 ΜΜ. οδαβῶ ποι δααϊίῷ ἀυ- 
ὈΙαμπὶ 6586 αἰοσαηῦ, ἃπ γογθ υἱἰγθαῦθβ βιηῦ ἀθ αὐἰθαβ δούπμῃ βιῦ, 56 6588 
τηθαϊοουϊἑαΐοβ (1198 ἃ 86---88). Ουδὴι βοηἐθηύίδιη δᾷ βᾶπο ἀλήϑειαν 
βρθοΐατθ ρϑυβριοισση δῦ; δ ααδθμδτη ῥγϑθύθυ ΠΠᾶτὰ γ6] αποὺ ἰδ0ϊ Θ,ΘΠΘΥῚ 
βου θαπῦαν (ργαθοθαππῦ δαῦθπι ργοχίμηθ φιλέα εὐτραπελία αἰδὼς σεμνό- 
της νέμεσις ᾿πᾶθ ἃ οᾶρ. 38) ΟΧχ ἰρ81ὶ5 Μ Μ. αἰβοὶ πρααϊξ. 58 οοτηρδιαίβ. 
Εππάθιῖ8 1η 8 ]]Πρὶθαγῦ; πᾶ Εἰπάθγητιβ ἀπὸ οαριΐθ (Γ' ἴ --- 1384 ἃ 84) 
οαβάθιη 1188 868Χ --- πος ογαϊπθ αἰδῷ νέμεσιν φιλέαν σεμνότητα ἀλή- 
ϑειαν εὐτραπελίαν --- Ῥογἐγδοίδπβ ρυϑθυηῖ εὐ 1288 Ὁ 16---18 6856 μεσό- 
τητας παϑητικὰς ἴαπούπβαπθ οροτῶ βυῶ 1284 8. 38 ---84 βυθ]απριὺ πᾶσαι 
δ᾽ αὗται αἵ μεσότητες ἐπαινεταὶ μέν, οὐκ εἰσὶ δ᾽ ἀρεταί... ἄνευ προ- 
αιρέσεως γάρ κ. τ. Δ. Μίνγιμι 5β8π αὐτυτηααθ, 8ῖ δα τὴν τοῦ ἀληϑευτι: 
χοῦ ἕξιν τοΐοναϊαν ὅθὰ ἡ παϑητικὴ μεσότης 86 τὸ ἄνευ προαιρέσεως. 
Νϑο ἰδιαθη Ἐπιᾶθιητιβ ΟὈΒΟΌΤΒΩ βθηὐθηἑατη ΘΧρ]Ἰουϊῦ, Ὁ] τ 15. Ὑ θυ Ὁ15 δὰ- 
ἀἰθ5 8 ὃ δ᾽ ἀληϑὴς καὶ ψευδὴς ὃ μὲν ἔμφρων, ὃ δὲ ἄφρων (1384 ἃ 
38. 84). ῬΊθπῶ πᾶθο οἴἶδηβιοηϊθυβ, απᾶβ αὐἱάθιη 6 τηθαϊο (0 ]]6 γ6 πθῸ 
ἔοι ]θ πθαὰθ Βα]ὰ5 οϑὺ Ἰοοὶ. βοᾷ ΝΙοοιηδομθοσαση οαθβὼ δἀποίαπαθπη 
νἱἀθθαύατ᾽ αποα οοηβίας: Βπαδιηῖα οὖ αὐδθ 11 ἴπ μῖβ βοαπδπίαν ΜΜ. 
60 ἀϊῆοιτθ δΌ Αυϊβίοίθιθ ααοᾶ τηραϊοονιίαξοβ 1185 δὰ ὁμιλίας καὶ τὸ 
συξῆν αὐδποπίθβ (ασδδ αὐδύπονυ ργὸ ἐγίθτιβ ἔβοίαβ 6588. 801 πη8) 1πϑέθγατα. 

γἰσθα τη 1060 6586 ποϊπουϊπί. : 
Θιβροβίθαση σϑτὸ ΝΙΘοτηδομθογατα αἀἰβραῤαίοπθπι 6 τη 6 Ὑἱᾶθ85: θχ- 

πἰθϑίαν δαϊαναπίθ νἱξίοστιπη οορπϊΐοπθ αἀπδθ ἔΔΟΠΟΥ οϑὺ τὸ περὶ τί ἡ 
μεσότης ---1121 ἃ. 83; ἔππι ταὐϊοηὶ δἴαπθ ἱπ4011 τοῦ ἀληϑευτικοῦ ορθτῶ 
ἄαΐαν (--- 9), ἀρίπᾶθ τοῦ ὑπερβάλλοντος (---Ὁ 22), ἀοπίαπθ τοῦ ἐλλεέ- 
ποντος (--- Ὁ 81); πθὸ ἀθθβῦ ἴῃ ἢπθ ᾿παϊοίπτη ἴπ αὐτὸ γιθο Ρ]τ5 Ῥγῶνῖ- 
ἰαἐϊβ ἸηϑιὉ (Ὁ 81. 82). 56 Βᾶθο αυστ βυδρέθ, 'Ρ80 βουιρίοσθ ὑθυτηΐποβ 
“ααδϑὶ ρϑηρθηίθ, ρρδυθαηῦ, τηροῖβ Ἰᾶτὰ ἀαθηῃ ἴπ γΘ] 16 18 οΘρΡΙ  θα5. ΟὉ- 



λθ 16 τοιαύτας ἐπελϑεῖν᾽ μᾶλλόν τε γὰρ ἂν γπρῆβίν πρὸ τὰ περὶ τὸ 

ΖΌθ'. ΑΒΙΒΤΟΤΈΕΠΙΚ5 ΕΤΉΙΟ. ᾿ 

(121 18 περὶ τὰ αὐτὰ δὲ σχεδόν ἐστι καὶ ἡ τῆς ἀλαζονείας 418 

οΥ “ἡ μεσότηρ᾽ ἀνώνυμος δὲ καὶ αὕτη. οὐ χεῖρον δὲ καὶ τὰς. 

ἦϑος, καϑ' ἕκαστον διρλθοννος, καὶ μεσότητας εἶναι τὰς ἀρε-᾿ 

τὰς πιστεύσαιμεν ἄν, ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχον συνιδόντες. ἐν 

18. ροϑῦ ἀλαξονείας ὃ αἸϊαπία ἱπύογοίϊα!ῦ. 14, αὕτη] βου. ὁ. ΤΡ; αὐτὴ 
ΒΕΚΚ, ο. οοὐῦ, 

ΒΟΥ αὔΌΣ 6 ΠῚ ἰρβϑπιὶ βθηΐθηὐβαιιθ ᾿ϑυϊβ πη θ8. ποπ οΟμ που δὔαθ ἴῃ 
ογϑύϊοπθ Ὀθη6 ραγύϊω Ῥ᾽υτο, αὐδηὴ γ6]18 ΠΟΠΗΠατια ΠῚ ΟΟΟΌΤΥΘΙΘ ἴῃ αα]- 

᾿θαΒ. αὐδθυθημάθχη 510 ἀπο βατη βρθούθηῦ. 

18, περὶ τὰ αὐτὰ δὲ σχεδόν: 850. οϑᾶθηη ααδ8 1126 Ὁ 11. 19 οτϑπῦ, 
αϊνθυβαιη αὐοα 10. 80. 81 δἀάδοπάμπτῃ δγαῦ: αὐοᾶ πὐταπηαθθ τηοχ 1127 ἃ 
18--20 ἴῃ ἀπῦτῃ ΘΟΠροΥδαν. --- 146 φαΐθηῃ, δι ῬΥΟ Δ Ό116 δἱὺ Αὐϊϑίοὐο- 
Ἰθῖα ἴῃ μῶὸ νἱγύαίθ τηϑαϊοουϊδαύθυη τιηϊὰβ ὙἹὉ]} ἔθοῖββθ (ἡ τῆς ἀλαξονείας 
μεσότης), αὐὰπῃ πθ θῶ αὐἰάθιη αἰ Πουϊδαῦθ Ῥυθιπογθύαυ., αὖ αἰύθυῖαβ υἱδ 
(τῆς τε εἰρωνείας) δαὰῦ ποτηθη ααὺ γαὐϊο ἱρπούδ Ῥούϊιβ ϑϑβϑῦ. - 

14. ἀνώνυμος δὲ καὶ αὐτή (Β6ΚΚ.): βου. οατὰ ΤΙΡΜΡ καὶ αὕτη 86. 
ΠΟῚ ΠΉΪΠΠΒ ΠδΘῸ ΠΟΙΏΪπ6 οᾶγθὺ αὐδὴ αὐδῶ ῬΥοχῖτηθ δηὐθοθαϊῦ νἱνῦαβ 
(ὄνομα δ᾽ οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ --- τῇ μέσῃ ἕξει --- τι 1126 Ὁ 19). ϑὉ- 
βὐαπύϊγαπι ἀληθείας ααοὸ νἱγύαβ αὐδοᾶδια ΔρΡΡΘΙ]ούαῦ, γϑρτοθαύατα ἢ. 1]. 
αἴαιθ Ῥ6Ὺ ἰούστῃη οαραὺ πορ]θοὔύπτη, ἴῃ οαὐαϊορο Β 7 ρυϑδθϑιυηβϑῶ Θχοαβῶ- 
ἐΐομθ (1108 ἃ 17 πειρατέον... αὐτοὺς ὀνοματοποιεῖν) ὑθπξαξατα οταὺ ἡ 
μεσότης ἀλήϑεια λεγέσθω ἴρ. 20. ἴῃ Ἐαάθτη5 Ἰἄθμη. πὸη τϑρουϊθαν 
οογίθ, ὩΪδὶ 1221 8.6; οὖ ΜΜ. ποῃ ὑφπύαμῃ τι] ἰρβῷ Πϑθο γ685 ρίαν Β 88, 
βϑὰ οἰΐδιι 1186 ἃ 34--- 27 5'πθ ἀπὈοϊναύίομθ ἀλαξονείᾳ καὶ εἰρωνείᾳ ορ- 
Ῥοπυῃῦ ἀλήϑειαν. 

14. 16. οὐ χεῖρον δὲ καὶ τὰς τοιαύτας ἐπελϑεῖν : πϑορββαυῖο ἢ. αα]- 
ἄριῃ 1. ᾿ἰπὐθ]]Π[σοὸθ τὰς ἀνωνύμους. Οἵ, 1108 ἃ 14---16 ῥητέον οὖν καὶ 
περὶ τούτων κ. τ. Δ. ἴθι δοάθτη σϑηθιθ νἱγθαθαμ, Β᾽τᾺ1}}} βθη θη ἃ 51 γ1}1- 
ἴθι γτοϊαύᾶ; πθο ἰδίθθῃ 1116 περὶ τούτων οτῶῦ περὶ ἀνωνύμων 568 περὶ 
τῶν τριῶν μεσοτήτων οἱ περὶ λόγων καὶ πράξεων κοινωνίαν εἰσίν. 
Μρϑηΐθ ϑηΐμη οὖ ταθιηουϊῷ οὐΐωτι ταΐπογδ ὑθπϑὺ Αὐϊϑύοῦθ!θθ ροβύα πϑι Βθυη 6] 
Ῥ]δοπουαπῦ; 56 ἰΐω αὖ 5ἰπαὺ ρούϊυβ αὐδοᾶδηι πιαῦδῖ αυδτα 1086 θοΥτ- 
ποῦ. --- θη. ΥΘ7Ὸ ἀαρ!Ποοπὶ τοῦ! ομΘ.α (μᾶλλόν τε γὰρ ,εἰδεέημεν τὰ 
περὶ τὸ ἦϑος. . καὶ μεσότητας εἶναι τὰς ἀρετὰς πιστεύσαιμεν ἄν. 
γβ 1 -- 117) ἴῃ Ἠΐο 5101 ρυοροβίζαωπι θ886 αἷῦ, θᾶπι Ῥ61 ΒΡ ΪαΒ. απδδααθ 
ἀϊδραϊεθίομθθ παβαῦδηη, Ὠἶδὶ ἔουίθ τὴν φιλοτιμίαν (γ. δ 4] 10) ΘΧοΐρδυθ 
τη8}18, πϑρ]θοίΐαμι 6886, οὐϊϑηι βθύϑυτβ ἡπᾶθχ ἃρποβοθῦ; πθαῸθ Θηΐτη ΝΙ- 
οοιηϑομθω, αὖ Ἐπιάρτηΐῶ ἴῃ πΟμμ}115, Μ᾿Μ. ἴῃ Ρ]θυβαὰθ βἰηρα δ νἱγύα ὶ- 
Ῥα8, δῷ ογϑύϊομθ βἰὉἱ βοὐβέβδοθυπιηῦ, ἴθ ααὰ ουπούω ααδ8 αϊοογθηθαν δὰ 
Ἰᾷ ἅπασα ἀριποπβύγαπατιι βροοίατοπῦ ὅτι εἴη ἂν καὶ ἡ πραότης μεσότης 
τις (αὖ ἴῃ οχύγθιηο οἂρ. Γ' 8 Εἰπάθταυβ Ἰοαυϊθατ). ἵπιὸ Ασϊβύοὐθὶθβ βθ1η- 
ῬΘΙ͂ τηϑοῦ ζαϊῦ, τηδὴαβ αὐἰᾶ δυβοθρύστῃ οθεΐθ 6586 αὐϑτα αὖ ΒΌΘΙΩ ΥἹῦ- 
ὑαξ5. οὐ μβίοωθ ἀθβηϊδίοπθιῃ σαύδτα παθθυθῦ, πἰτηΐσαμα αὖ πμΐνθυδὶ τοῦ ἤϑους 
Ὀορηλίϊοπθ ϑυδϊθηξθθ ᾿μητιογϑῦ. 



4. δὴ τῷ συξῆν οἱ μὲν πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην ὁμιλοῦντες εἴρην- τιϑῖα τ8 
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ται, περὶ δὲ τῶν ἀληϑευόντων τὸ καὶ ψευδομένων εἴπωμεν 
ὁμοίως ἐν λόγοις καὶ πράξεσι καὶ τῷ προσποιήματι. δοκεῖ 

δὴ ὁ μὲν ἀλαξὼν προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων εἶναι καὶ μὴ 
ὑπαρχόντων καὶ μειξόνων ἢ ὑπάρχει, ὁ δὲ εἴρων ἀνάπαλιν 
ἀρνεῖσϑαι τὰ ὑπάρχοντα ἢ ἐλάττω ποιεῖν, ὁ δὲ μέσος αὐϑέ- 

Ι , Ἢ 3 - ΄ -» ΄ ᾿ . 
εἰχαστός τις ὧν ἀληϑευτιχος καὶ τῷ βίῳ καὶ τῷ λόγῳ; τὰ 

ἘΠ ς - 3 Ον τ Η 2 , » 
ὑπάρχοντα ὁμολογῶν εἶναι περὶ αὑτόν, καὶ οὔτε μείζω οὔτε 

ἐλάττω. ἔστι δὲ τούτων ἕκαστα καὶ ἕνεκά τινος ποιεῖν καὶ 

96. ΚΡ τούτων ἕκαστος. 

19. περὶ δὲ τῶν ἀληϑευόντων. .. ὁμοίως ἐν λόγοις καὶ πράξεσι καὶ 
τῷ προσποιήματι: ἨδΘΟ ποη βαπὺ ἐγῖδ, βθα ὑπὰμπι ρῬοξϊαβ; 1ΠΠ100 ΘΗΪΠῚ 
Ὑ8 21 φουρϑηίθ βϑυτῆοπθ δα τοὺς ἔχοντας Βυΐβοϊθ τππὰ νὸχ προσποιητι- 
κός, πὸ ἴατι ἴῃ γουϊ δ ϊβ διηῖοο ατπϊάαπδιη απθθυϊδαν πἷβὶ αὖ τὰ ὑπάρ- 
χοντα περὶ αὑτὸν φτοπέοραϊαν. Ἐροχθροίϊος ἱρίδαν.,, καὶ τῷ προσποιή- 
ματι“ (αυοᾶ αὐἱάθτη ΠΟῚ ταΐπὰ5 ἔδουϊβ αὐιᾶτη Ὑ 15 ἢ). ΟτἸηηΐηο Θηΐτη. 
ααδθ γ8 18 ---20 δὺ αἰπίϊηοιίο τϑυτὰ δῦ οοπυνιουβ σθηθυττη ρούϊαβ θϑῦ 
αὐᾶτη δηΪτηου 80 Τηογτη, αὖ οδΡ. 12 δὰ 605 τϑίθυυὶ ἀἷοὶ ροββὶῦ αὐ 
ἴρβὶ δ1105 βαβριοίϊδηῦ, οἂρ. 18 δὰ 68ο8 αὐἱ ͵απιὶ δὉ 8115 νϑιηῦ Βαϑρίοὶ. 
Μαυ]ίω β8π6 ἰοὺ ουδηὺ αἰβραϊαπᾶδ, ταυ]ΐω δἀάθηάᾶδ, 8ὶ Ασϊβυύοίθὶθβ δαῦ 
γοϊαϊββοῦ ἀθρίησουθ δαὺ νἹἀϊββοὺ Π]άτὴ σἰσθαύθιη δα “αὐδτη ῬΥῸΡ6 δοοθᾶθ- 
Ῥαξ βουϊθθηβ 1096 4 10 ἀμφοῖν ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλή-. 
ϑειαν; Ἰαΐθ ϑιΐμη ραίοῦ οὖ τησ]δατη γα]θῦ;: πθὸ ἔαρΊιββοῦ (οαρ. 12), Β.}10 
τηοᾶο αὐθιηαθδτη 1ἃ ΡΟβ86 ῥχοροβίϊατη μαῦθσΘ τὖ ἴῃ ΟΠ υ8 ΤΘΌῸΒ 
σταῦαβ ϑοοθρίυβαιθ βιῦ, Ὠἶβὶ Ῥσόμτβ δα τηθηὐθπάθπτιη (ἡ ἀρέσκεια ἢ κο- 
λακεία ψευδομένου). 

21. ὃ μὲν ἀλαζὼν... Οοτηροποπᾶμπβ οαπὶ που ὃ χαῦνος (ρΘΥβ1 Π11115 
ΘὨΪΤΩ) οὖ ἡπαϊοϊαμη Αὐϊβίούθβ 4θ αἰΐθσο βϑυθυῖπβ (Ὁ 82. 38), ἀθ αἰΐθτο 
ἸΘηϊββίτητιτη : υ. δὰ 1128 ἃ 84. Νβα πορ]ρσαπέτιν γουθϑ Ῥγορυῖῶ: προσ- 
ποιεῖται ὁ ἀλαζών, ἀρνεῖται ὃ εἴρων, ὁμολογεῖ ὁ ἀληϑευτικός γ8 21. 
98, 36). ; 

238. αὐϑέκαστός τις ὧν ἀληϑευτικὸς.. .. ΠΠσὰὰ ᾿πάοϊοια ἀἰοὶϊὺ (ὦν), 
δος ἀρθμαϊ τϑϊοπθηι ἱπᾷθ παίδτη; ρυδϑυαὶθὺ (νβ 80. 82) πουῖθη ἀληϑευ- 
τικοῦ, οὐΐατα τηδσπδπίτηο ἱπάϊξζυτη 1194 Ὁ 80. Υ. Ἐπιά. 1288 Ὁ 88 ἀλη- 
ϑὴς καὶ ἁπλοῦς ὃν καλοῦσιν αὐϑέκαστον. 

206--82. Οοπίϊπυϊβ μῖβ βθηθθηα β πῶ ἀθτηποπβέγαςο οὐβοιξαγ: αὖ ογο- 
ἀαῦαγ, ἴπθββθ ἴῃ οοπέταγιἃ Βοταΐπαμι οοπδαθυπαϊπθ, απ 8111 νϑσῶ" Ργοὸ- 
ἀσπῦ 8111 ξ]]απῦ, ῬΘῚ 86 ποιότητά τινὰ ἠϑικήν (ἕκαστος οἷός ἐστι κιτ.1. 
ΥΒ 27); Υ6ὶ αὖ ἴπ 115 αὰδ τηο4ο ἀδβουϊρίδ, βιπὺ ργορυῖω υἱγϑαύϊβ υἱθ]ο- 
τυασηασαθ πϑύατα δρποβοδῦαθσ. Θασῦτα ϑηΐτι 1ἃ πθῖηῸ ποὴ υἱαθαῦ υὐϊ ρΡ]6-᾿ 
τοβαῦθ, αὖ γούογτιτη βαουιτη οοτηροίθβ βδηὺ, οὐϊδτη τιθηάδοῖο: τηοπϑῦαν 
δῦ ταθ: ὙἹ ΠΟΙΪη68 δῦ νοῦ ργοάθγθ δὐϊδτη ὉΌῚ πὸ ἔγαοίαβ ἴπ4 6 ἃρρε- 
ἰαδαν πθὸ ἀδιηπῦτα ᾿πηπηϊπθαῦ (μηϑενὸς ἕνεκα γ8 21; μή τινος ἕνεκα. 

20 

2ὅ 

γ8 38; μηϑενὸς διαφέροντος Ὁ 1. 4: τῷ ψεύδει αὐτῷ χαίρων Ὁ 16). 
Θυοάᾶδὶ ἴῃ 1110 σ'ΘΠΘΥΘ τϑοῦθ ᾿παϊοαύαμη 6580 υἱάθυϊ ροβϑβὶύ, βὶ 15 αἱ ξουὺρ 

ἊΝ 
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Ω - ) 1121 .1 μηϑενίς. ἕκαστος δ᾽ οἷος ἔστι, τοιαῦτα λέγει καὶ πράττει 4 ι3 

80 

καὶ οὕτω ξῇ, ἐὰν μή τινος ἕνεκα πράττῃ. καϑ' αὑτὸ δὲ το 
μὲν ψεῦδος φαῦλον χαὶ ψεκτόν, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς καλὸν καὶ 
ἐπαινετόν. οὕτω δὲ καὶ ὁ μὲν ἀληϑευτικὸς μέσος ὧν ἐπαινε- 
τός, οἵ δὲ ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί, μᾶλλον δ᾽ ὁ 
ἀλαξῶν. περὶ ἑκατέρου δ᾽ εἴπωμεν" πρότερον δὲ περὶ τοῦ ἀλη- 
ϑευξικοῦ. οὐ. γὰρ περὶ τοῦ ἐν ταῖς ὁμολογίαις ἀληϑεύοντος 
λέγομεν, οὐδ᾽ ὅσα εἰς ἀδικίαν Υὶ δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης 

πϑτο γὰρ ἂν εἴη ταῦτ᾽ ἀρετῆς), ἀλλ᾽ ἐν οἷς μηϑενὸς τοιούτου δια- 
φέροντος χαὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν βίῳ ἀληϑεύει τῷ τὴν ἕξιν 
τοιοῦτος εἶναι. δόξειε δ᾽ ἂν ὁ τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι. ὁ γὰρ 

φιλαλήϑης, καὶ ἐν οἷς μὴ διαφέρει ἀληϑεύων, ἀληϑεύσει 

«- 

Ἵ" 
φμω.Ἀ 
αν 

καὶ ἐν οἷς διαφέρει ἔτι μᾶλλον" ὡς γὰρ αἰσχρὸν τὸ ψεῦ- “Ὁ 
ἐκ.» 

᾿ 

80. ΚΡ οὕτω καὶ. . ἦ 
4, ΚΡ διαφέρηι. 

Ἰπουασῃ ἰπαασπι ἔγωπἄθ τηθυοδυ πο] πθυὶϊῦ Ἰαβέτιβ ρούϊαϑ ὙἹγ γ61 ποῃθϑίῃβ 
αὐϑη ὙΘΥΪ 8ΙηΔΏΒ γοΟΘύαΥ, ἴῃ ΠΟῸ σΘΠΘΥΘ ΔΡΡΆΥΘΙΘ, ᾿ρϑαμῃ γουϊ ῥοῦ βύα- 
ἀϊστα ἰρβασπααθ γῶπδθ βρθοὶθὶ ΔΙΔΟΥΘ ΠῚ 6886 ΘΙΙα αἱ 1ῃ δηΐτηο απο πἰ- 
τη Πτη ΤΟΥ 856 ϑαὺ Ἰαπᾶθιη δαὺ ποίδπι βεαριοῦ. ΟὈΒουσαμι ἰριθαν ἴῃ ΠδῸ 

. ΘΥσατηθηὐαθομθ Η] οδῦ, πῖδὶ ἔουύθ 1ἃ αποᾶ πϑοθϑϑαγῖα νἱαθθαΐατ. θα 
βαηῦ τηυ]ῦα ἀπ ᾶθ ῬΙΟΌΔΌΙΘ 810, ατγδθοοβ αὐϊάθηι τη ἤα15886. 50 1008 
Βᾶ806 γτ68 δα δαβίύθγδιη ἰθρθηὶ τϑυοοδχθ δῦ ΟἸΠΠη0 αἰ Πρ ϑηὺ Ἰυαίοϊο 
Ῥουβθαπῖ; δἰαπθ Αὐἰβύοὐθιθβ 'ρ86 υἱχ δὰ τὸ προσποίημα 1ΠΠπὰ γ8 21 ἰο 
ἴδια σθῖὰ τϑὑυ] ]ϑβϑὺ, 51 ἀπάϊαπιθ οομβυϊ ἰδοῦ, απδπύασχῃ δα νἱνδαύθτη ἔβοϊαῦ 
αὖ ΟἸΗΪΠΟ Β'ποϑυῖὶ οὖ νϑιϑοθϑ βτηθβ. Νϑαῦθ θηΐτ 1460 ϑύτῃ δα ᾿ἰβύϑηι 
γίϑιη ἀθβοθηϊββθ αἴθθθ, απομΐαπ αἸΠΟΙ]ῸΒ δἰ μπδποθ υἱγθαίθιη, δὶ ὑούδ 
τϑούθ ρχοροβιύα 510, τηϑαϊοουα 8 πούϊομθ ΘΟΙ ΡΥ ΘΠ αθΥ6. ; 

88. ἐν ταῖς ὁμολογίαις: αὐϑ ἴοτο 110. Ε βαηὺ συναλλάγματα (ἕκού- 
Ω . 3.» “ἥ 9 , 

σιαὺὴ; πθαὰθ ϑηΐτα αὐοᾷ αἀάϊδυν οὐδ᾽ ὅσα εἰς ἀδικίαν... συντείνειν γ8584 
ΑἸ τϑυυτὴ ρθη οϑύ, βθα θ᾽ αβάθιῃ συϑὶ 81118. θυ 18 Γϑούω ΘΠ 10. 

1. ἀλλ᾽ (80. περὶ τοῦ ἐν τοιούτοις ἀληϑεύοντος) ἐν οἷς μηϑενὸς 
τοιούτου διαφέροντος κ. τ. 1.: μηϑὲν τοιοῦτον οϑὺ μηϑὲν τῶν ἐκτὸς 
᾽ - [χ2 3 9 ᾿ [ο ο " " -»" 9 3 , 

ἀγαϑὼν (περὶ ὅσα εὐτυχία καὶ ἀτυχία, ἃ ἐστὶν μὲν ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαϑα, 
. τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεί): πᾶσα δὰ πᾶθο τγϑίουσαν ἀδικία καὶ δικαιοσύνη ἃ 84; 

ν. 1129 Ὁ 2. 

δ. καὶ ἐν οἷς διαφέρει ἔτι μᾶλλον: νογύτη ΠΟΟ οϑῦ, βἰαυϊάθιῃ πηϊ- 
γούϑῶ 1685 ἴῃ Ὀομπδμ Ῥατύθια Θχοοριυθῦαγ, τὖ νἱν 1116 ὑπᾶση ποποβίδθθπι 
τηὐαραΐαν. Ῥτοΐθοϊο θηΐτη βϑθρίββίτηθ βθοὰβ οοῃὐϊηρὶῦ, αὖ αυἷ8 οὈογῶ 
οαρΙταϊθαίθ δα ἔγαπᾶθηη ΔΌΣ ρΙαὔπν αὐδηὰ ῬΘῚ 858 ἔαϑυϊα]θ δῦ. 
“ἢ, ὡς γὰρ αἰσχρὸν τὸ ψεῦδος: ροβίαυδτη Θπΐπι ἰη͵πδυϊ Ἰαου! (ὃ δια- 
φέρει) 5065 δοορϑβδὶῦ, ὑυσρθ (αἰσχρὸν γ6] ἄσχημον Ὁ 18) δούατη Θδὺ αποᾶ 
ῬΟΥ 86 ἰϑηίουθ ποίἰὰῷ φαῦλον καὶ ψεκτὸν (ἃ 29) νοοᾶπάππ) ογαῦ; τ. 
Ὀ11. 12. 
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413 δος εὐλαβήσεται, ὅ᾽ γε καὶ καϑ'. αὑτὸ ηὐλαβεῖτο᾽ ὁ δὲ τοιοῦ- τι5τν ὁ 

τος ἐπαινετός. ἐπὶ τὸ ἔλαττον δὲ μᾶλλον τοῦ ἀληϑοῦς ἀπο- 

κλίνει" ἐμμελέστερον γὰρ φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχϑεῖς τὰς 
ὑπερβολὰς εἶναι. ὁ δὲ μείξω τῶν ὑπαρχόντων προσποιού- 

«μενος μηϑενὸς ἕνεχα φαύλῳ μὲν ἔοικεν (οὐ γὰρ ἂν ἔχαιρε 
τῷ ψεύδει), μάταιος δὲ φαίνεται μᾶλλον ἢ κακός. εἰ δ᾽ 
ἕνεκά τινος, ὃ μὲν δόξης ἢ τιμῆς οὐ λίαν ψεκτός, [ὡς ὁ 

6. ΚΡ καϑ᾽ αὑτὸν (Η5 Νὴ καϑ᾽ ἑαυτὸν). ΚΡ τυ. εὐλαβεῖται. 12. 18. 
[ὡς ὃ ἀλαξών] 5υ8ρ.; Ἰοουβ --- γα 27 ὑπτθαίαβ (ν. δαπῃ.). 

τ. ἐπὶ τὸ ἔλαττον δὲ μᾶλλον τοῦ ἀληϑοῦς ἀποκλένει: 8560. ῬΔΌΠΠΒΡΟΥ 
εἰρωνευόμενος; τᾶτη τὸ ἐπαχϑὲς αποᾶ ἀϊδρ!οοὺ (Ὁ 8) 1Ἰάθτη 1Ππᾶ ὀγκη- 
ρὸν οεὖὺ αποᾶ ἔαρι ὁ εἴρων Ὁ 34. 

9. ὃ δὲ μείξω... προσποιούμενος. ῬΘΥΡΘΗΒ ΒρΙΊΉΟ 8 τὸν ἀλαξόνα οὐ 
(Ὁ 22) δά τὸν εἴρωνα, αὰαο αΠ!σθηίαβ ρουροπάδίαν, 60 τηϑρῚ8 ἱπηρθαϊῦαβ 
νἱἀοίαγν. Ναία δαῖτα ἀποϊζαἰΐομθ αποῦσβααθ ᾿ρβᾶτα τ8 πὶ βου ίου Ῥουβρθχουῦ, 
δ]ἴα 6 (αὐ δ.) βΒυθπαβουπῦαν δὰ ἴῃ ὙΘΓΌΪΒ οὐ ἴπὶ ἐγσαάτςο ογάϊπθ βϑη θη δυθτη 
1Όνῖ5 Β465 δἷῦ παῦοπᾶδ: αὖ ᾿πύτῶ ἀπραβίμπτηῃ βραδύ αση σοτητηθηθαυἹἹ Υἱχ 581- 
ΘΠ αν οὐιπῖο δία αὐ ἐαπάθιῃ Ῥ]δοθαπῦ ῥτγοαϊ ροββιηῦ, ΘΠΔΥΤΑΥῚ 51π- 
συΐα ποη ρῬοββίπῦ. -- Εὖ ρυίσπθπιμι ααϊάθηη Δ Ὁ ᾿πϊδϊο αὐατῃ Ὁ 9 --- 18 ἐγ: 
σθπογᾶ (μηϑενὸς ἕνεκα, δόξης ἢ τιμῆς, ἀργυρίου καὶ ὅσα εἰς ἀργύριον) 
Ῥῦὸ ἀποθαβ ἀπᾶθ ἴῃ ὙἱτῸ ὈΟΠΟ 8 838---Ὁ 3 Θταπὺ (ἀοοθβϑὶῦ ΘΗ1Π| τὸ δόξης ἢ 
τιμῆς ἕνεκα) Ῥτοροϑίίω 5ἰπῦ, ατα ποιὰ δἀατξαν 1 ἀποηϑη ΒΟΥΤ Τὰ ΘΘΏΘΥΠΤΗ ' 
γογβοίοσ ἴρβθ ὁ ἀλαξών. πιο ἴπ Ηΐβ π ποτιηϊπαίασ αὐἰάθηῃ 1116; πᾶπα 
γοχ ἱπίθεροβιία νβ 12 ὡς ὁ ἀλαξών ἰαπθαμη ἀοϑὺ αὖ βϑηθθηἐϊαθ ῥγοβὶῦ 
αὖ βυβρίοίοπθιι τηογϑαῦ ἰϑπαῦδηη ῥγϑθροβίθσθ 110 Ἰοθὸ δαβογιρία. ὅ51π᾿ 
νἱἀθαΐαῦ 6 βἰ μα υϊπθ τοῦ ἀληϑευτικοῦ ἃ 88 86. Δ]1οΥπτηατθ ἸοοοΥατα 
(σοῖαῦ 109ὅ ἃ 2 ἄνθρωπος δὲ ψευδὴς ὁ εὐχερὴς καὶ προαιρετικὸς τῶν΄ 
τοιούτων λόγων μὴ δι᾽ ἕτερόν τι, ἀλλὰ δι᾽ αὐτό) Βοοα αὐΐάθπι οο0η- 
βίαγθ, Αυϊβύοξθίθιη ργορυὶθ ἀλαξόνα ἴδοοτθ ὑπὰπὶ τὸν προσποιούμενον 
μείζω μηϑενὸς ἕνεκα: τανθαβ 1ἃ Δατηϊγα  ο θη τηουθὈϊῦ ἀποτηοᾶο ᾿ΐῶ 
ἢθυὶ ροξαθυῖδ αὖ 46 αἰγόαπθ σθπούθ αποᾶ πἶπο διμονθπάπμῃηι 80 Ὁ17---22 
γοῦῦα Βαπέ, ἀθ ἀπὸ αποᾶ γογαμ δῦ ὑαοθαῦαγν. Αα αποὰ ααἱ τοβροπαθαῦ, 
αὖ ἀθ 118 αὰἱ μηϑενὸς ἕνεκα τηδπίϊαμίτν ἀἸΔΘΥΪ ΠῸΠ ῬΟΒ88 απδ]ῖα 46 86 
Πηρσαηῦ αὐοηΐδτη ἔθιμθσθ Ἰοαπθηΐοβ δὰ ἢ1}1} ποὴ θυδηθαγ: 15. βθοῦτα 1ᾶ 
αὐοατθ τϑραΐθῦ, οὰν ἰαπᾶάθηη ΠΠάθμ 1}}} ΒΘΙΏΡΟΥ ἴῃ 60 φσ΄ΘΠΘΥΘ ρουβιβίϑηῦ 
αὐυοὰ μεέξω τῶν ὑπαρχόντων φῬγτοάεαῦ. ἴπηὸ 8ῖ ποὺ σϑπιβ αἀποάάδτη Βο- 
ταϊπατη δῦ (αὖ βᾶπθ θϑῦ) αποα βὰς ἴπ τηδ7αβ (0111, παροὺ ργοΐθοῦο 8}1- 
αὐοα γΡγοροβιίζαμα, β0:]1οϑῦ αποηΐδγη 5101 οοτὲρ ἰξω δχουπϑίϊ ταϑρβ ῥ᾽ δοθηῦ. 
Οὕ8168 ὙΘγῸ 5101 ᾿ρβ8ὶ8 ρ᾽δοθηῦ, ὕβ] 65. ργοΐϑοίο οὐΐδιηα οϑύθσοστιπι δα πηῖγῶ- 
δϊοπθια δαὰῦ γογύθηῦ ἴῃ 886 δῦ ἴπ 86 σϑυϊὶ ρμαυαθαπί. ἙΣΡῸ 60 τῷ ἴΐα, 
ἀϊνθυβὶ βαυὺ οἵ μηϑενὸς ἕνεκα οὖ οἵ δόξης ἕνεκα, ποραὰθ Αὐϊβίοῦθὶβθ ἴπ- 
γιΐο ἢθυὶ οθηβομάσμη οϑὺ αὖ αἀαδ Ὀγουϊῦοσ ἀἸβροόπθηβ ἴῃ ὑν]α αἰνίβογαῦ 
Ῥοϑὺ τ βυϑαθηΐ ἄπο βιηεῦ; οἵ. Ἰπάϊοῖα, ἀθ αὐγοαὰθ ρθπθῦ Ὁ 10 οὖ Ὁ 12, 
αἴαπθο Ὁ 175. οὕτῃ ἃ 31 (πδη τὰ ἐφ᾽ οἷς ἔπαινος ἢ εὐδαιμονισμὸς ϑαπὺ 
ἔνδοξα). 
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οὐκ ἐν τῇ δυνάμει δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀλαξών, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει" 
κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ καὶ τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαξών ἐστιν, 
ὥσπερ καὶ ψεύστης ὁ μὲν τῷ ψεύδει αὐτῷ χαίρων, ὁ δὲ δόξης 
ὀρεγόμενος ἢ κέρδους“. οἵ μὲν οὖν δόξης χάριν ἀλαξζονευόμενοι 
τὰ τοιαῦτα προσποιοῦνται ἐφ᾽ οἷς ἔπαινος ἢ εὐδαιμονισμός, 
οἵ δὲ κέρδους, ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι τοῖς πέλας καὶ ἃ δια- 

»"; " κι ν νῷ λαϑεῖν ἔστι μὴ ὄντα, [οἷον μάντιν σοφὸν ἢ ἰατρόν. διὰ τοῦτο 
οἵ πλεῖστοι προσποιοῦνται τὰ τοιαῦτα καὶ ἀλαξονεύονται" 

Ἵ ᾿) 3 " Ν Ἂν , ἔστι γὰρ ἐν αὐτοῖς τὰ ἐημενα.} οἱ δ᾽ εἴρωνες ἐπὶ τὸ ἔλατ- 
"(4.16 

1ὅ. “καὶ τῷ] ΚΡ καὶ τὸ. 19. ΚΡ ὧν ἢ δεῖ. καὶ ἃ] ΚΡ καὶ. 20. 
Κυ μάντιν σοφὸν ἰατρὸν; ἃ]. νϑγ. διὰ τοῦτο] οτχ. ΚΡ. 91. ἘῸ" 
προσποιοῦνται ταῦτα. 

14. οὐκ ἐν τῇ δυνάμει δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀλαξών, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει: 
ν. 18δῦ Ὁ 17 ὁ σοφιστὴς [ἰώ οοτγ. ϑΡῬΘῃρθ]) οὐκ ἐν τῇ δυνάμει, ἀλλ᾽ 
ἐν τῇ προαιρέσει, πθαὰθ Θαΐμι Αἰἰύου αἰβουγοῦ ὁ διαλεκτικός; 1020 ἃ Τ 
τὸν δυνάμενον γὰρ ψεύσασϑαι λαμβάνειν ψευδῆ 50. ὁ ἐν τῷ Ἱππίᾳ 16- 
γος ἴαϊδβα ἱπηγηΐβοθηβ απομπίδιη ἄνθρωπος ψευδὴς ὁ προαιρετικὸς τῶν 
τοιούτων λόγων (10. 2. 8). ϑθαύθηςίο ἰρῖδαν Αὐδίοξο!ϊοω οὖ σϑοῖθ αὐἱ- 
ἄθια μὰς δἀἸαποία; ΠδΙ 51 Υ68 Οὐ η18 δᾶ τὴν προαίρεσιν τοίουϑαν, δΡ- 
Ῥαγϑὺῦ 81105 6886 απἱ κέρδους ἕνεκα, 81108. ααἱ δόξης γοὶ μηϑενὸς ἕνεκα 
ταθηὐϊαπῦαν (Ὁ 10---18). Οοπύγα ααδ8 βϑαπυπίαν ὥσπερ καὶ ψεύστης... 
ἢ πέρδους Ὁ 1ὅ---17, πὶ ρίυτῶ ϑἀαἀδηδαν, τηΐππ8 Ὀ6η6 μῖο ἃρροβιύδ "ἰδ; 
ΠΙαϑύγαθαν θμΐμι ΗΪ8. ΠΟΠΠΪΒῚ σθπθιαη αἀἰδύϊποῦϊο ααδθ γοοθ ἀσχημονέστε- 
ρος Ὁ 18 ὑθυταϊηδραΐατ. 

19. 320. οἵ δὲ κέρδους 86. ἕνεκα ἀλαζξονευόμενοι προσποιοῦνται. τὰ 

τοιαῦτα. Ῥτοχίταδ, 6 ᾿ἰῦγ. ΚΡ βοῦ, ὧν ἤδη [ΚΡ ἢ δεῖ] ἀπόλαυσίς ἐστι 
τοῖς πέλας καὶ διαλαϑεῖν ἔστι μὴ ὄντα (αι ὄντων)" [οἷον μάντιν 
σοφὸν ἰατρὸν οἵ πλεῖστοι προσποιοῦνται καὶ ταῦτα [ΚΡ ταῦτα καὶ] 
ἀλαξονεύονται]. Ιῃ ἷδ 5ἱ ἀπόλαυσις τοῖς πέλας ρΡ]δουογῖί, ραδοῦ ὁ0- 
σἰθαμάυτη οθ86 46 ἔγποία, ΡΓῸ αῦο δοοθρύο 111 γ8] βρϑεωῦο γϑιτὺ ϑαοῦουϊ 
Ῥχϑύϊαμα Ῥϑπάθτθ. Ῥοιρδ μάντιν σοφὸν ἰατρὸν, ὑτῖο, σθηθγῶ; οὗ Ρτοΐβοίο 
τηΐσυσα, πὶ ἰπέθυ θχθίαρὶῳ ὀοτπτηθιπογαύαμι ἢ. 1. οββθῦ ὑᾳ]6 απἱᾷ, ααο ἡ 
τῶν σοφιστῶν ἀλαξονεία ὕδατα ὑγιύω 11115. ὑθιαρουῖθτιβ τϑθγθμάδ, οβϑϑῦ (οἵ. 
6. 6. 1104 ἃ 80 τοῦτο δ᾽ ἴσως ποιεῖν ἷ, 6. προλαβεῖν τὸ ἀργύριον οἵ σο- 

φισταὶ ἀναγκάζονται διὰ τὸ μηϑένα ἂν δοῦναι ἀργύριον ὧν ἐπίστανται, 
ν. ἴθ Ποῦ. Ἰοοῦμα ὅτε πάντες τοὺς σοφοὺς τιμῶσιν 1898 Ὁ 10 5α.). Θυδ 
ἴῃ τ οα ποὸὰ Ῥούαθη!ῦ βου] σοφιστὴν προσποιοῦνται Ῥογϑρίοσθτῃ οϑῦ. 
-- -Ῥοπίαπο οχύγοιηδ γουῦῶ καὶ ταῦτα ἀλαξονεύονταν τϑορᾶθτο Δ] υδη- 
ἄστη 8ΔῸ Αὐἱδυο θοῷ Ὀγουϊαῦθ οὖ ρυαγιύαύ ἀϊοθπαϊ ποὸὰ πθρὸ; αὖ αὐα88 
γα]ρὸ ΘΧμἸ θϑπίατ, Βαυα 886 ΤΩ] Π18. 
1. .ϑὸ.. τὰ εἰρημένα: αὖ οὐ ἔγαούατη ργϑορθαπὺ οὐ Ἰαὐθαπὺ 81 ἔβ]βα, βἰηῦ. 

-- Αβοϊγίδαν ἴω ὁ ἀλαξών, τἱἷβὶ Πΐπο αὐυΐβ οὖ οᾶϑὰ 11 Ἰοσῦπα περὶ 
εἰρωνείας ὑγαπδϊαΐα, δαπὺ σοιθα οἵ δὲ [815 ΚΡ; γαϊρ. δὲ καὶ] τὰ μικρὰ 

τοῦ 
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δους ἕνεκα δοκοῦσι λέγειν, ἿἾ ἀλλὰ φεύγοντες. τὸ ὀγκηρόν᾽ μά- 

λιστα δὲ ̓ λὰ οὗτοι τὰ ἔ ἐγ όξα ἀπαρνοῦνται, οἷον καὶ Σωκράτης 

ἐποίει. οἵ' δὲ καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰ φαν ἐρὰ γρουϑθοὕμενς 

βαυκοπανοῦφγοι λέγονται καὶ εὐκαταφρόνητοί εἰσιν καὶ 

ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται, οἷον ἡ τῶν Μακώνων ἐσθής" καὶ 

γὰρ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ λίαν ἔλλειψις ἀλαξονικόν. οἵ δὲ 

μετρίως χρώμενοι τῇ εἰρωνείᾳ καὶ περὶ τὰ μὴ λίαν ἐμποδὼν 
καὶ φανερὰ εἰρωνευόμενοι χαρίεντες φαίνονται. ἀντικεῖσϑαι 

δ᾽ ὁ ἀλαξὼν φαίνεται τῷ ἀληϑευτικῷ᾽ χείρων γάρ. 

24, ΚΡ τὸ ὀχληρόν. 26. Κῦ οἵ δὲ τὰ μικρὰ καὶ φανερὰ. 21. ΚΡΟΡ 
εὐκαταφρονητότεροι. 81. ΚΡΟΡ καὶ ἀντικεῖσθαι. 

καὶ [τὰ αἀᾶ, νὰ]ρ.1] φανερὰ προσποιούμενοι βαυκοπανοῦργοι λέγονται 
καὶ εὐκαταφρονητότεροί εἶσιν γ85 20. 21; 14 αὐοᾶ πὴῖῃϊ αὐἱάθπι αὖ ἴπ 
τῷ Ββδυᾷ 801} ρυοθ  Ὀ16 νἱάθῦαν. Τῦα Θπῖτα αὐσταταααθ (μικρὰ οὔ φανερὰ) 
Βεαθοθῦ οἱ ορροπαΐασ οὐ γϑυῦο προσποιεῖσθαι 85 Θβὺ πβῖι8; ΥΟΧ ὙΘΤῸ 
βαυκοπανοῦργος, αὐδτησθδηη ἴῃ ῬΟΡΟΪΔΙῚ ποτηΐπθ ἔγυβέίγο, 46 πούϊομθ 
σου Βηϊθαβ οἰτουτηβοτρύ απδθογθσγθῦαν, (ἰατηθη αὐἰὰ νοὶῦ ἴῃ 115 αἱ 
κέρδους ἕνεκα ἀλαξονεύονται π6ὸ ρᾶτγα ἀθέγθοίϊδηξζοβ π66 ἱτητηΐπθυβ ἀ6- 
ἀθοὺβ οαταηέθβ ἰαύϊογθιη Ἰοοῦτα παροὺ αὐᾶπη ἴῃ αποάδιη εἰρωνείας 
ΘΘΏΘΓΘ, 

28. οὐ γὰρ κέρδους ἕνεκα δοκοῦσι λέγειν (οἵ εἴρωνες). 7241 ἰρτίυΣ 
αἰξογατα ρὍππβ (δόξης ἕνεκα) Υαγβιιβ πϑρ] ραν τ. δα Ὁ 9. Θυοᾶ δαυΐθῃῃ: 
ΔῸ 115 απ βὰϑ τηϊποτᾶ 6888 δηραηῦ αὐδηὶ βαμῃὖ ᾿πΟΥἹ ταὐομθιη ὨΘΌΘΥΙ 
Ῥγθυτοσ ποραὺ Αυϊβύοξθιθβ, ποηλΐϊηϊ τϑοθρίο εἰρωνείας ρούϊαβ ἀθθθίυΣ 
αὐδτη ταὶ: ἨΪβὶ ἔοσίθ 110 ἐθιηροσθ ἀθξαθσυπῦ ααἱ Ποίϊβ γθὶ ἔβ]5β6 ὀχαρσθ- 
τα ῦ!β Π18}}15. τηϊβουθἐϊομθτη ΠΟΙ ΠῚ Τ]ΟΥ856 5101 πὲ1]86 ΘΘηβοσθηῦ. 

21. καὶ ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται. 81 ρΙδοραῦ αὐυοᾶ δ Ὁ 232 46 
ὑγηβρομθηαᾷ βοηξθηθῶ Ὁ 20. 21 δἀποίαθατη οϑῦ, 1ἃ πϊτηϊττ πη ΠΟΠ 51Π6 
ἀθέγπηθπέο οὐπηὶ Ἰἰοοὶ 46 ᾿τοπῖα ἰβϑοῦππι 6586 ἃρρατοί. Νραὰθ θῆπη 80- 

᾿ ογδῦϊβ δχθιηρίθτη Ὁ 256 γϑοΐθ θχοϊρογθῦαν ψϑυθῖβ 8 καὶ ἐνίοτε. 

10) 4 14 (1191 88 -- 1128 Ὁ 4) περὲ ἐπιδεξιότητος ἢ εὐτραπελίας. ! 

Εὐτραπελίας ποταθη, πθὸ τηΐϊπὰβ βαθβίδπξίγω αὐἰθαβ υἱδα ποίαπξαν, ἴῃ. 
Βοο αὐἱάρηῃ οαρλίθ ποι Ἰθριξαγ. Τὰ απο οαδὰ μού ἰαοξατη οϑὺ (οσϑηῦ 
Θηΐτη Β 1) αὐ ΘΟΙΒΙΠ1Ο:; πατῇ ροβίαπδιῃ δα βίπρτ!α αἀπδθαπθ Θμδττϑηδ, 
1]. Τ' οὲ 4 δοοθββαμῃ δϑῦ, ἴῃ πουηϊηϊτι8 γΘΟΘηΒΘΠ 15 ρα ββίμι ταΐητιβ 41]]- 
ΒΘ η8 δδὺ Ασυϊβϑύοίθιθβ, Νβοὸ ἔοτέθ ᾿παθ]6, ἴθ πο νἱἰσθαίθ πὸῦ ἴπ ΘΧθτρΡ]Ὸ 
αἰνθυβατη πϑαπὶ ΠΟΙΠΊΪΠΌΤΏ, α18}158 ΟΠ ηἶἷπο ἴῃ 15 ΕἸ ΗΪοΙβ ΟὈβουγαίασ, ἴὰ- 
Ὀυϊᾶ αὐαϑὶ ῬΥΟΡΟΠΘΤΙΘ. Ἐδὲ Ἰσιδαῦ 

οὐ γὰρ κέρ- 1131} 38 

20 

{βμ.1) 

80 



979 ᾿ς ΑΒΙΒΤΟΤΕΈΙΙΒ ΕΤΗΙΟ. 

1121} 88 

ὝὟν 
Ἢ 

1128 α 

οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ, καὶ ἐν ταύτῃ 414 
διαγωγῆς μετὰ παιδιᾶς, δοκεῖ καὶ ἐνταῦϑα εἶναι ὁμιλία τις 
ἐμμελής, καὶ οἷα δεῖ λέγειν, καὶ ὥς, ὁμοίως δὲ καὶ ἀκούειν. 

διοίσει δὲ καὶ τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν ἢ τοιούτων ἀκούειν. 

84, παιδιᾶς] ΚΡ παιδείας. 

Νίο. Β 1 εὐτράπελος βωμολόχος ἀγροῖκος 
(4108 ἃ 34---296) εὐτραπελία βωμολοχία ἀγροικία 

ΜΜ. 4 81 εὐτράπελος βωμολόχος ἄγροικος 
: εὐτραπελία βωμολοχία ἀγροικία 

: εὐτράπελος ὡμολόχος ἄγριος 
Ὅς, “4.14 πρέσβα ἘπΘυκ (μη δὼ 

ἐπιδεξιότης τὰς ἡ Ξε φγύες, 

Βυᾶ, Γ ἢ εὐτράπελος βωμολόχος ἄγροικος 
(1284 ἃ 4-- 21) ' Ἰ ϑρν ἢ δυστράπελος 

τ (ψυχρόρ) 
εὐτραπελία τε ἐδ: 

Επᾶ. Β 8 πηι Βα δυδπξίνογυμη ὑπογραφὴ (1220 Ὁ 88 --- 1991 ἃ, 12) ἴὰτῃ 
οαδαϊορτιβ δα]θούϊγοιτιμι, ααἱ 1221 ἃ 1 --- Ὁ 8 Ῥγοροπίναν, πῶποθ νἱγύαθθια 
δῦ αυδθ ορροβίία βαηῦ νἱθδ Ῥγουβϑιιβ πθρΊ]ραπῦ, --- Ουδ ἴπ τὸ παπὸ ααϊ- 
ἄθυῦ ποῖ γοοθθα]ουιη 564 τοὶ οδαβῶ Πα δηϊτηθαἀγογύαθαν, ῬτΟΡΥΪ Τα 
6886. ΝΙΘοΙΠΔΟμθουτι “] τὸν ἐπιδέξιον οὐ τὴν ἐπιδεξιότητα. 

ΑΡΒοΙνιθαν σοτὸ ποὺ οαραὺ ὑγὶθτιβ απ ῥυϊάθιη πουΐϊμηπ8 ρδτε θα 5 
1127 Ὁ 88 --1128 ἃ 16; 1128 10--88; 1128 ἃ. 84-- Ὁ 8: αὐδτατῃ ἰογύϊδηι 

αὐὑδθ τῶν ἄκρων οϑὺ ἕαπι δηρτιδῦϊβ ΠΠΙ ΡΒ. οϑῦ οἰτοιμηβουιρύα αὖ 46 Θᾶ- 
ἄθχῃ τ, ἄσπι ἴῃ ῥυϊπιᾶ Ῥαγὺθ αἰβραίαξ!οπῖβ ἐδπρθηᾶα οταΐ, οὐΐϊαπι Ῥ]υτῶ 
δια δυάϊγουίσηθβ: νυ. δὰ 1127 ἃ 8, -- Θεηΐαπθ οχίγθιιο οαριθὶ 1128 Ὁ 
4--9 δα]απρτηῦαν 1Π1ὼ (γ. δὰ 1126 Ὁ 11. 12 οὐ δὰ 1108 ἃ 9) απᾶθ ἄϊνοι- 
818 τοῦ ὁμιλεῖν σομθυϊθαθ ῬΥΟΡΟΒΙ 18. ταῦ ῬΡ]Θὴ8 οορποβοαίαν απ ὑγ88 
γιχύαθοβ ργδθοθαθηΐοβ (4 12. 18. 14) οὖ ἀϊβοθγμηδηθαν οὐ οουὐϊηθαηῦαγ. 

88. οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ κι. τ.1. Νογνδπι νἱϑηη 6586 
νἱᾶθβ δὰ 1ἃ απὸ ὑθηαιέαγ. Νϑαιθ θηΐτη ἃ βοοϊθίαύθ ποιηϊαατα, ἰπ- ααῶ 

ν᾿ αθ6ο οἵημῖδ γουβϑηΐαν, ργοΐϑουϊο Πύ, 56 ἃ απὶγουβᾶ νἱϑᾶ. Τοῦ βίου τι 
ἀνάπαυσις, τῆς ἀναπαύσεώς τι παιδιά, τῆς παιδιᾶς τι ἐν ὁμιλίᾳ. Ἐν 
Ποὺ αὐἰάθιη ο'ΘηαΒ. ΟΠΠΘ ΠΘΟΘββδυϊαμη οϑὺ. ΟἿ, 1128 Ὁ 8 δοκεῖ δὲ ἡ 
ἀνάπαυσις καὶ ἡ παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον; 1116 Ὁ 84 ἀνα-᾿ 
παύσει ἔοικεν ἡ παιδιά, ἀδυνατοῦντες δὲ συνεχῶς πονεῖν ἀναπαύ- 
σεως δέονται; 1100 Ὁ 17 ἡ παιδιὰ ἄνεσίς ἐστιν, εἴπερ ἀνάπαυσις; 
ἀθηΐαπθ 1160 ἃ 19 ἔνιαι τῶν κοινωνιῶν δι᾿ ἡδονὴν δοκοῦσι γίγνεσθαι. 
Ὁπάϊασθ ἰριθαν ἴῃ πἷβ Αὐϊδύοίθθβ ὈΘη6 5101 οομπβύαί, ϑβῖη γο]αϊββοῦ ἴῃ 
μδο νἱῶ ΡῬϑυβίβίθυ Βα γνϑὶ 1]ὼ ἴῃ ομληθι8 νἰγϑα ] 5. αὐὶ, ρῥτοΐθοῦο ρυϊάθμι 
ἴρβῶ ἡ σωφροσύνη αὐ τηδχῖτη 6 δᾷ Ὡθοθββασίδ, ἰδέα, οὈ]θοίαιπθηὶα, νἱδαθ 
τοίογθπαα, ογαῦ. 

2. διοίσει δὲ καὶ τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν ἢ τοιούτων ἀκούειν: αὖ 
ἀοούτίμα νἱγϑα 5. ποῖ ὑαπέδατα αὐτιπηααθ (ὁμοίως γ8 1) απηρ]οοίαθαν, 568 
οὐΐατα ἰηΐθυ αὐταμιαπθ αἰ δυθη τα (δὲ καὶ). Ουδιηαθδτη 6 μδὸ αυ]- 
ἄθτη ἴπ 115 αὐ88 βϑαυπηδαῦ σοῦρα ποὰ βαηῦ, πἶϑὶ αποᾶ ραγϑοιϊὰ οὐδὲ 
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4. δῆλον δ᾽ ὡς καὶ περὶ ταῦτ᾽ ἔστιν ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις 1138 «8 
τοῦ μέσου. οἱ μὲν οὖν τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι 
δοχοῦσιν εἶναι καὶ φορτικοί, γλιχόμενοι πάντως τοῖ γελοίου, 
καὶ μᾶλλον στοχαζόμενοι τοῦ γέλωτα ποιῆσαι ἢ τοῦ λέγειν 

εὐσχήμονα καὶ μὲ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον᾽ οἵ ὃὲ μήτ᾽ 
αὐτοὶ ἂν εἰπόντες μηϑὲν γελοῖον τοῖς τε λέγουσι δυσχεραί- 
ψοντὲες ἄγριοι καὶ σκληροὶ δοκοῦσιν εἶναι. οἵ δὲ. ἐμμέλῶς 
παΐξοντες εὐτράπελοι προσαγορεύονται, οἷον εὔτροποι᾽ τοῦ 10 
γὰρ ἤϑους αἷ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις εἶναι, ὥσπερ δὲ τὰ : 
σώματα ἐκ, τῶν κινήσεων κρύνεται, οὕτω καὶ τὰ ἔϑη.. ἐπι 
ὐλαροῦταΣ: “δὲ τοῦ γελοίου, καὶ τῶν πλείστων χαιρόντων τῇ 

παιδιᾷ καὶ τῷ σκώπτειν μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ οἱ βωμολόχοι 
εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς χαρίεντες. ὅτι δὲ διαφέ- 1ῦ 

8. ΚΡ» δῆλον ὡς. 9. ἄγριοι] ΚΡ ἄγροικοι. 

1 ᾿ηἀϊοαῦαν ἥποϑ ϑούστα ααδ8 ἸΙοοαῦ δασῖτο ρϑα]ο Ἰαὐϊαβ ραῦθιθ αὐδπὶ 
ΘΟΥΌΤΩ αὐδθ γἱν πομπθϑίαβ ἴρ86 υϑὶϊὺ ἀϊοοσθ (τοιαῦτα ὧν οὐθὲν ἂν εἴποι 

. ὃ χαρίεις, ἔνια δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαι). 
8. δῆλον δ᾽ ὡς καὶ περὶ ταῦτα κ. τ. Δ. ἘτρῸ τὸ ἐμμελὲς τνβ5 1 

οὐΐδιη ἴῃ 18 ΘΟΤΩΤΠΈΠΘΤΩ γἰσυπἐϊβ παύασαμη Βα θοῦ, τηθαϊοογ αξοτη. 
65. λέγειν εὐσχήμονα καὶ μὴ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον. Τηύθτν' ΠᾶΘ6, 

αὐδ8 516 ῬΥΙΤΉΌΤΩ οοηὐαποῖα αἸοπηῦαΣ, Ῥοϑῦ αυδθβίϊο οχβί ει ταὐστιτα ΤΘ-ὶ 
οὐϊαβ Ῥτοροπαύαγ: ἃ δῦ πότερον οὖν τὸν εὖ σκώπτοντα ὁριστέον τῷ λέ- 
γειν ἃ πρέπει ἐλευϑερίῳ (Βᾶδο οῃΐτῃ βαπὺ τὰ εὐσχήμονα, οἵ, γβ8 94 5.) 

. ἢ τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα. Νοο ἰδτηθῃ, αὐδηνῖβ βᾶπ6 Βο6 δέατ8 
1Ππᾶ δα ἀἰγουβδηι ποιτήϑτη βρθούασο νιαθαύαν, ᾿τὔθη ᾿ἰβύαπι ἀἰτθυηϊ Αὐὶ- 
βύοίθὶββ. ---- ἀοοθαϊ αἰϊθα. Οὐ ϑηΐση ἴπ Ηΐβ νυ 15 τὰ Ῥδὺ ἐούαμη οαραῦ" 
Ῥδββίτη ἴῃ θὰτῃ τηοάστῃ Ἰοασϊδαγ, αὐδδὶ οὖ οὐηηΐβ ἔθσα παιδιὰ βαὺ τῷ 
σκώπτειν, το αἰδοταῦ αὐτατα Ἰδθαϊ ἀϊοαΐαν ὁ σκωπτόμενος (8, 1) 8ῃι ὃ΄ 
ἀκούων (6, 26). Θὕδθ οπμηΐδ, ργορθυδηξβ βαθὺ οὖ ἐδῃΐδατη δἀστα γδηξϊβ. 

10. εὐτράπελοι προσαγορεύονται οἷον εὔτροποι: ΔῸ γοοάρθα]ο εὔτρο- 
πος ὙΘΥῸ τυτϑαβ δα γϑυραμ τρέπεσϑαι οορτίαθϊομθ τορυθαϊ Τα θιηυγ: 
ΠΘαΘ Θηΐμι ΑἸἰΐου τ 11. 12 δᾶ κινήσεις (απδ81] τροπὰς) αταβᾶάδτῃ ὑτδπβ- 
ἰδαβ ξαϊβδβοίύ. Πθοΐθ Βᾶθο βϑηβὶὺ βουϊρίου ; οὖ ἴῃ γθ φγοΐθοίο 1ἅθπηι δάτηϊ- 
γαύϊομθ αἴρσησαβ, ααἱ ὕδιη Ῥϑαοὶβ ὙΘ ΙΒ γ8 11. 12 (816 ἠπαϊοίθτη ρῥγοάϊᾷθ- 
τὺ. Ναῶπι κινήσεις τοῦ ἤϑους ἴῃ Ἰυἀοπέϊθιβ ρϑυβρίοθσθ 5101 υἱάἀθέυυ, 

αΌΙΡΡΘ ἃ αὐἱδὰβ ποπ προθββιξαβ ὑδηθαση Οτηηΐβ, 8568 οὐΐδπι ΘΟΠΒΙ ἢ π]Ὶ 86 
ἔθγθ γοϊαμΐαβ αρϑιύ. Ουδθ ἰριθαν ρϑηΐο ἱπα πα] ηΐθβ ἡοοιμάο Ῥτοαπηΐ,} 
1π46 Ῥτ868 οθίθυϊβ ΤΘΌτ5 Θοβποβοαηδαν 4υδ 168 βίη (τὰ ἤϑη κρίνεται; οἵ ̓  
1117 ἃ 21 τὰ προφανῆ μὲν γὰρ κἂν ἐκ λογισμοῦ καὶ λόγου τις προ- 
ἕλοιτο, τὰ δ᾽ ἐξαίφνης κατὰ τὴν ἕξιν - ἴῃ δ᾽] 16, 564 βγη} Τπάϊοῖο). 
σαι! γϑῦὸ πδ6 βϑηὐθηἰ ἃ οανθῦαῦ π6 ααἷβ ἕοτέθ ᾿ἰϑύδ ἔδιῃ Ἰϑυῖα οὐ ααδβὶ, 
ζουξαϊξα, οοπβθαῦ αὖ π1} δὰ δῖοι ρῬουιϊπρθαηῦ. 

Αὐῖβε, ἘπΗΐο. : ῖ 18 

ὅ““-:.- ἴω 
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 αϑδαιθ ρουσι, καὶ οὐ μικρόν, ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον. τῇ μέσῃ δ᾽ 4" 
᾿ μένος, ἕξει οἰκεῖον καὶ ἡ ἐπιδεξιότης ἐστίν τοῦ δ᾽ ἐπιδεξίου ἐστὶ 

τοιαῦτα λέγειν καὶ ἀκούειν οἷα τῷ ἐπιεικεῖ καὶ ἐλευϑερίῳ 

ἁρμόττει" ἔστι γάρ τινα πρέποντα τῷ τοιούτῳ λέγειν ἐν παι- 

90 διᾶς μέρει καὶ ἀκούειν, καὶ ἡ τοῦ ἐλευϑερίου παιδιὰ διαφέρει 
τῆς τοῦ ἀνδραποδώδους, καὶ αὖ τοῦ πεπαιδευμένου καὶ ἀπαι- 

; δεύτου. ἴδοι δ᾽ ἄν τις καὶ ἐκ τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν 

10. ΚΡΟΡ χαὶ ἐκ τῶν. 20. ΚΡΗΒΝΡ ἢ τοῦ ἐλευϑέρου͵ 21. καὶ αὖ 
τοῦ] ὁχ ἀπὸ ΜῬ,; καὶ ΚΡΗΣ, 

1085. τῇ μέσῃ δ᾽ ἕξει οἰκεῖον καὶ ἡ ἐπιδεξιότης ἐστίν. Ηδθο ἰδὰ 
ἀϊούω βαπὺ (καὶ), αὐδ8ὶ αὰδθ δι ἀθ τηθαϊοουραΒ ἀυδίνίτηιβ ὅτε ἐμμελῶς 
παίξουσι (Π1] Θηΐτη Ῥγαθῦθυ ΠΟΟ γυ8 9 βαᾳ. οοῃβίθα) βυΐοϊθηύθμα ποίύϊο- 
θῖὴ οἰβοϊαπῦ αὐδῶ δαῦ ΘΟΥΤΙΡῚ δα ΘΧΡ]ΘΥΪ ροββὶύ,. Οποᾶβὶ τϑνυϑγὰ ἐπι- 
δέξιος οδϑὺ οὐ͵ὰβ σαῦϊο οοπβθηθῦ ΟἸΩΠἶπΟ οὑπὶ Ρ]δοΙ ϊβ τοῦ ἐπιεικοῦς καὶ 
ἐλευϑερίου (γ8 18), δα πᾶθπι ἴθγθ πδο ἴῃ γΘ ἀθιηοηβίγθηαὶ τηοᾶάαπι ἀρτιοβοθ- 
τὴσ8 αἀὸ Ατὐ᾽βέούθιθθ ποπηήπαθπδιῃ δα οορηοβοθπάδιηῃ νἱγδαύΐθιηι ᾿πΌθτα δὰ- 
Ῥογξαβ8θ ΒΙ0Ὶ νἱβὰβ θϑῦ, ροβύαπδτῃ 1ζδι ῬῸῚ 1Π]δγὴ ΒΙηρτι ἃ, ΘΌΒΟΙνΙ αἰχὶῦ ὡς 
ὁ σπουδαῖος. ϑοὰ ἀαθίίο, δ Ὑ88 17. 18 Ῥγορσυίδῃι 1ΠΠ1π8. ΠΟΙΏΪΗΪΒ. Ὑ]1ΠῚ 
αὐ8θ γοοϑθι] παίαγῶ (οἔ. τὴν ἐπαριστερότητα 1201 ἃ 3) δίαπθ ἱρβῖ.5 αϑὰ 
Θομηχηθηἀαύαν, 5 8 δοουγαῦθ οχρυθββουιῦ; πᾶτῃ 1581 ἃ 84 ᾿ηὔθὺ 605 αὐἱ 
Ἰάοπϑὶ βαμὺ δᾶ διηϊοϊδίατα οδὺ ὁ ἐπιδέξιος καὶ τωϑάσαι καὶ ὑπομεῖναι; 
οὐ 1171 Ὁ ῶ παραμυϑητικὸν ὃ φίλος... ἐὰν ἐπιδέξιος ἡ. 

18. ἐλευϑέριος ϊο οὐ γ88. 20. 26 Ἰαύϊοσθ 1110 ἀ8ι, τηυ]ύατη ἀϊ866- 
ἀθηΐθ ἃ Ῥυορυϊῶ τῆς ἐλευϑεριότητος πούϊομθ Ζΐ 1 5α.; 15 ἀϊοιῖθαν ααἱ [815 
οδὺ αὐδίθηη οἸμηΐπο ᾿πρθημαση ΠΟΙ ΠΘΙ 6886 ἀθοοθῦ; εὖ 1179 Ὁ 8 τῶν 
νέων οἵ ἐλευϑέριοι οομβθηδα οτηπίθτῃ 11, γοοδπίαν ἴπ ααἰθι5 τηοᾶο ἦϑος 
εὐγενὲς διρτιοβοθθαίαγ. Αὖ ποβίσο ἴοοὸ Ὀοηὶ 1]. (γβ 18 ἩΔΤΡ ΜΡ: γ8 20 
ΗΔ ΚΡΝΡ, ν826 ΤΡ ΜῊ) ἔανϑηῦ ποιηΐϊηὶ ἐλεύϑερος, αὐ ἀυθι αίϊο οκράπέας; 
Νῶπι αὐὰπι ἴῃ τϑθυβ τὸ ἐλευϑέριον βγτηδια βθᾶθπι μαρθαῦ, ἴῃ Ποχαϊῃῖθτι5 
ΔΏΛΘΘΡΒ 6886 βοϊϑὺ αὐδθβύϊο πθὸ ὑπΐο ἀϊπαϊοαπδα, πἰδὶ ϑοοαγοί8. οΟα101- 

- θὰ5. Θσχρ]οσγαῦβ αὐϑιὴ δάμπιο τὶ αὐἰάθχη δχριοσαῦὶ βαθὺ. ΟἿ, 1110 Ὁ 20 
ἄγευστοι ἡδονῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἐλευϑερίου (αΌΪ 1181} οεὺ αὐαοὰ ΝΡ 
ΘΧΒΙ θοῦ ἐλευϑέρας); δἴαπθ 1419 Ὁ 6. 8 τὸ μὲν (γελοίων εἶδος) ἁρμόττει. 
ἐλευϑέρῳ, τὸ δ᾽ οὔ.... ἡ εἰρωνεία τῆς βωμολοχίας ἐλευϑ' εριώ- 
τερον. 

22. ἴδοι δ᾽ ἂν τις (ὅτι ἡ τοῦ ἀπαιδεύτου παιδιὰ διαφέρει. τῆς τοῦ 
πεπαιδευμένου) ἐκ τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν καὶ τῶν καινῶν: ᾿Ἀδᾶτα 

τ 1. αὐγὰ οοπιοραϊᾷ ΑὐἹβθοῦβ! 98, Μομδπᾶτὶ διιδηὐϊβδίτηιβ, υἱάθυι τὸ ἀπαί- 
δευτον, ἴῃ αἰτᾷ τὸ πεπαιδευμένον, παπᾶ ἀπθίατα οϑξ. Αἰαπθ ποίυμ, 
1115. Ῥυδοθίου. ΠῚ υἱγῖβ ὈΟΠΪ8 πἰμηΐατα οὖ ποχίϑμι Ὑἱβᾶμ) 6586 Ὑϑύθυβ 
οοτποθάϊαθ 1 ουύαθθμι δ αἰσχρολογίαν (γ8 28; οἵ, Ρ]. ΒϑΘρ. ΠῚ 89ὅ 6 αὶ 
ΒΥΠΟΗγτηδ, ϑαηῦ αἰσχρολογεῖν, κακηγορεῖν, κωμῳδεῖν τινα). το αἰσχρο- 
λογίᾳ ααδθ σϑοθηθουαση ορρομΐζαῦ ὑπόνοια γ8 24 ἴῃ 80 σΈΠΘΙΘ αἸοθμπαὶ 
7οοδιίαπθ βρϑούαθαν, απὸ ὡπαϊθηξθβ δἀἀποιηῦαν αὖ Βα] 6 ]Πρσηῦ απδθ- 
δια αὐδ6 ἀϊούα ποὴ Βα. Θυοᾷ αὐϊάθηι ναυῖο τηοο νϑιϊοαῦθ ΘΟΠΒ1110 
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Ζὴ ᾿ με. πὰς 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. 4 14. 21Ὁ 

ΡΞ δας Ἔ Ξ 41 καὶ τῶν καινῶν" τοῖς μὲν γὰρ ἣν γελοῖον ἡ αἰσχρολογία, 1158 «98 
Ξ » ς εὐ τοῖς δὲ μᾶλλον ἡ ὑπόνοια" διαφέρει δ᾽ οὐ μικρὸν ταῦτα! 
" 3 ΄ ΄ 3 πρὸς εὐσχημοσύνην. πότερον οὖν τὸν εὖ σχώπτοντα ὁριστέον 90 

-" , τι , κ᾿ » Υ̓ τῷ λέγειν ἃ πρέπει ἐλευϑερίῳ, ἢ τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα, 
᾿ μ - ἢ καὶ τέρπειν; ἢ καὶ τό γε τοιοῦτον ἀόριστον; ἄλλο γὰρ ἄλλῳ 

΄ ε ’ -“ 
τ μισητὸν τε καὶ ἡδύ. τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται" ἃ γὰρ ὑπο. 

μένει. ἀκούων, ταῦτα καὶ ποιεῖν δοκεῖ. οὐ δὴ πᾶν "ποιήσει" Δἰἔπς τα... ἴτας, 
τὸ γὰρ σκῶμμα λοιδόρημά τι ἐστίν" οἵ δὲ νομοϑέται ἔνια 80 τα 
λοιδορεῖν κωλύουσιν" ἔδει δ᾽ ἴσως καὶ σκώπτειν. ὃ δὴ χαρίεις Ἑζω,. - πολο ἐς. ΚΣ 
20. ἃ πρέπει] ΚΡ μὴ ἀπρεπῆ. 28. ΚΡ ἀκούεται. 99. “ποιήσει οσοτταρύαμι. 

Βὺ; οϑὺ ϑεΐτη ὑπόνοια οἰΐδτι ρα 605 απὶ Δ]Π6σουῖοθ Ἰοαπαπίαν (οἴ. Ρ]Δ- 
ἔοποιι Ηοτηθυίοαβ ϑεομαχίας ΟῚ Ῥγοθαπέθιη οὔτ᾽ ἐν ὑπονοίαις πεποιη- 
μένας οὔτ᾽ ἄνευ ὑπονοιῶν Ἐθρ. ΠΕ Ρ. 878); πὸ αὐδτα τα] 5. γα το Ὀυ8 
ει ἴα Όυ]85 οονηΐοαβ ρου ϊπθαῦ, απθιπαθδπι Ἰαὐθ1ῦ. ὅθ γα] ἀσῖΐο δῃ 
Βευμαγᾶν (ατίθοι. Γἰοσαθανθβομτοηύθ Π| Ρ. 1006) Ἰηΐουρυθίϊβ τη ΠΘΥΘ 
γϑοῖθ ξαποίαβ δῦ αἀαστη 18 γΘΥΌ18 Αὐβίοξθιθυῃ γθοθῃ ον! οοτμηοθαϊδθ νἱη- 
ἀἴοαββθ ἀϊοοσθῦ, Ραγοᾶϊθ πᾶ γϑϑ]βέβομθ Μδ]θγοὶ“. 

9ὅ 5ᾳ. 81 ρυῖου ἀθβηϊξίο τθοθρία οἱ (εὖ σκώπτει ὃς λέγει ἃ πρέ- 
πει ἐλευϑερίῳ), τηραϊοογῖθαβ μδθο δὰ τὴν ἐπιδεξιότητα φρο ἰδβίτη τη. ουὶὺ 
γϑέδυθμδ, αὐ8}15 γβεβ 1654. ργοροβίδα δβῦ. ϑ1π ροβίθυϊου ρ᾽δουουῦ (εὖ 
σκώπτει ὃς οὐ λυπεῖ τὸν ἀκούοντα ἢ καὶ τέρπει), τπηΐγοτδβδ γ685 ἴῃ ΘΠ100 
αὐοάδιη οὗ ὈΘΠΘΥΟΪΟ δηΐσηο Ῥοβιδέν ουιὺ, 1ἃ τηδχῖτηθ βρθοϊδηΐξθ π6 1088 
Ἰυάθπηβ αἰΐϑυτιθι Ἰδθάδὺ: 14 αὐοᾶ οὐ ᾿ῤρβῦτη ἃ, γοτἂ τοῦ ἐπιδεξίου παύατ 
(νυ. δᾶ γ8 16 5.) μβαπᾶ δ]θπατα οϑὺ. ϑϑρϑοίαιῦ νϑῖοὸ τὸ μὴ λυπεῖν δὰ τὸν 
σκωπτόμενον φῬοίίϊυβ, τὸ τέρπειν δα απρια]θοὺ ἀκούοντα (γ. δ γ8 6 5.). 

21. ἢ καὶ τό γε τοιοῦτον ἀόριστον; αὐ π6 15 αὐἰάθηη ὅρος 50 (δρι- 
στέον ν8 2). Αἴασθ ἴΐὰ το ἱπομοαΐα αἰτηϊοϊαν. Αρδγίθ αὐϑθβθϊομι ἴῃ 
ὑθηθυβ αὐδδὶ το]ϊοΐωθ πόθ δαϊδέαττιβ Επιάθυητβ ρτὸ τὸν ἀκούοντα 
(,μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα ““ γ5 2360) 5υδᾶοὺ αὐ ἀϊοαξαν τὸν εὖ κρίνοντα; 
6586 Θηΐἷπὶ ΠὰηΟ βελτέονα ὅρον (1284 ἃ 19, τἰοϊ ἴῃ βοπέθηξιᾷ τηθηὶβ ἴη- 
αὐϊπαίᾶ αἰΐατιθ 5ου. ἐφ᾽ ὅσοις ἡσϑήσεται ὃ εὖ κρίνων, οὖ ἴΌ. 21 --- 28). 
Αὐ τί δϊαυᾶ αϊβουϊίαίθ μαυᾶὰ ἱπθρίο τηοᾶο σϑιποϊᾶ ἰρβᾶτη αἀποαὰθ 
πούϊομθιῃ (νυ. δἃ συβ 25) 4ἀθ βδὰ0 1000 αἱϊαυδηΐατη τηϊρταγθ βαὺϊβ Ῥθυβρ1- 
ὀασχα οβῦ. 

28, τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται: τοραδίαπβ βο Ποϑὺ απᾶθ ποῖ 5ἰπὖ 
τοιαῦτα. Ηΐβ ἴπ δᾶ αἰδβραίεαίίοπθ αὐδθ υβ 16 46 τιϑάϊοουϊ ἱπομποδίω δϑὺ 
ἃ αἰέθυδιη ραγίθμη τοῦ λέγειν καὶ ἀκούειν (γ5 18. 19. 20) ρῬοτρίθαν. 
Υ. δὰ ἃ 2. Θαδ ἴῃ τ υϑῦρο ποιεῖν υ8 29 ἱπαϊοαύαν, δᾶμπαο δᾷ οοτηῖοο- 
γτὰπὶ ἴϑθα]δ5 υϑβρὶοὶ. 

29. οὐ δὴ πᾶν ποιήσει. Ηΐτο οἸποθ 5θυσποπθ ΠῸΠ 6888 ἱπύθρ ΤΠ, 
Ιῃ απὸ ΗΒ] ρίυτα νἱδαῦο βἰπὸ, βου. οὐ δὴ πᾶν ἀκούσεται: βαπὺ Θηΐτη 
ΟἸΙΠΪΠΟ ἱπέθυ ἢ866 (τὸ γὰρ σκῶμμα... γ8 80) αὐδ8 οὐΐαιι Ἰθρα δαὖ 
Ῥυοβι θθαμῦαν ἀαὖὺ Ῥγομίθθπαδ, βἰπὺ. Εὖ ἴῃ μᾶπὸ βοπίθηξίατα ἴῃ ῬοΙ  οὶβ 
(1886 Ὁ 8 544.) ἀθοθχηῖθαν ὅτι ὅλως αἰσχρολογίαν... δεῖ τὸν νομοθέτην 
ἐξορίζειν. 
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οτΘ Ο ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΙΟ. : ΝΣ 
“ 

1128 α 83 καὶ ἐλευϑέριος οὕτως ἕξει, οἷον νόμος ὧν ἑαυτῷ. τοιοῦτος μὲν 414 

οὖν ὁ μέσος ἑστίυ, εἴτ᾽ ἐπιδέξιος εἴτ᾽ εὐτρώπολορ λέγεται" ὁ 

δὲ βωμολόχος ἥττων ἐστὶ τοῦ γελοίου, καὶ οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τῶν 

᾿8ῦ ἄλλων ἀπεχόμενος, εἰ γέλωτα ποιήσει, καὶ τοιαῦτα λέγων 

πϑϑν ὧν οὐϑὲν ἂν εἴποι ὁ χαρίεις, ἔνια δὲ οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαι. ὁ δ᾽ 

ἄγριος εἰς τὰς τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος" οὐϑὲν γὰρ φμ- 

βαλλόμενος πᾶσι ὀυσχροίενδι δοκεῖ δὲ ἡ ἀνάπαυσις καὶ 

ἡ παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον. --- τρεῖς οὖν αἱ εἰρημέ- 8 

ὕ ναι ἐν τῷ βίῳ μεσότητες, εἰσὶ δὲ πᾶσαι «περὶ λόγων τινῶν 

καὶ πράξεων κοινωνίαν. διαφέρουσι δ᾽ ὅτι ἡ μὲν περὶ ἀλή- 

ϑειάν ἐστιν, αἱ δὲ περὶ τὸ ἡδύ. τῶν δὲ περὶ τὴν ἡδονὴν 
ἢ γον υν ὐνορ υυνιυσυυυ5» ἢ 9) ἐν ταῖς καντὰ τὸν ἄλλον βίον 

ὁμιλίαις. 

8ὅ. ΚΡ καὶ ταῦτα λέγων. 

1. ΚΡΗΝΝ οὐϑὲν εἴποι αν. 4. ΚΡΗ: ἀναγκαία. 8. ΚΡ αἵ δὲ 
κατὰ. 

82. οἷον νόμος ὧν ἑαυτῷ: ἵἴτηο ἀ6 118 αι] ποι ἐαηξαπη Ὀοπὶ ϑαηΐ, 
808 ὙΘΥῚ ΤΒΡῚΒ πδξαχδτη μαϊθηῦ, 1984 α 18 κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι 
νόμος" αὐτοὶ γάρ εἶσι νόμος. ΑἸαπδπύατη ἀϊνουθῶ ᾿Ιβάθιι ἴδγθ γΘΥΡΙΒ 
τι8118 Ῥαυϊυβ δροβύο!αβ αἸοῖ Βοτα. 2, 14 οὗτοι (!. 6. τὰ ἔϑ'νη) ,»όμον μὴ 
ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶ νόμος οὐ θαϊ. ὅ, 28 κατὰ τῶν τοιούτων (Ι. 6. 

ἐν οἷς ὃ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν) οὐκ ἔστιν νόμος. Θαδθ δάβου!- 
ὈΘΥΘ ποῃ ρὶρθὺ: πϑη δὶ οορῃῖ, του απ ΑἸ Υ θη ] ἃ βοίτηιιβ, ἴῃ Β: τη} }]Π1γη15 
αἰβοσθραηίία, ορύϊπηθ ρϑυβριοϊθυσ. ᾿ 

1, ἔνια δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαι: ταυ]ῦα ἸρΊθαΥ 6888 νἱἀθηθαν ααδθ ἀϊοο θ 
ἴὰ85. πο βϑὺ, διᾶῖτα 11οοῦ. Ὑ,, δᾶ ἃ 2. 

ῶ, οὐϑὲν γὰρ συμβαλλόμενος (1. 6. οὐϑὲν τοιοῦτον λέγω ν) πᾶσι 
δυσχεραίνει (1. 6. οὐδὲ ἀκούσεται ἄλλων): αὖ δ ΠΠ]ΠῸτὰ αὐϊάθη ὀοηνί- 
γίαχα ἔμοθύϊδσθιτα οὐ Ἰοθουιτη, αὐδδϑὶ συμπόσιόν τι ἀπὸ συμβολῶν, πὰ]- 
Τὰ 5810. 

4 (-- 9). τρεῖς οὖν αἵ εἰρημέναι... μεσότητες: ἄθ 18 νοι ῖ8, ααὶ- 
ῬυΒ ΤῸ 8 ΟδΡΡ. 12. 18. 14 ὑγδοίαθαβ ἴῃ ἀπῦχῃ δι Αὐἰβύοίθ! θϑ οοταρ]θοί- 
[αΥ, ν. ΒΌΡΓδ. 

11) 4 1 (1128 Ὁ 10---88) περὶ αἰδοῦς. 

Ῥοβὺ ἄθοθιῃ υἱγύαίζθβ, 4ἀθ αὐἱοὰβ ϑᾶμτο ἀϊδραϊαύαχμαη οϑὺ, Β 1 υἱψΐπηο Ἰοοο 
ἄσπδβ μεσοτητας ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ ἐν τοῖς περὶ τὰ πάϑη (1108 ἃ. 8054.) 
Δ) ΠΡῚ χαθχηϊηϊδοὶ αἰδῶ οὐ νέμεσιν: αὐδτῦτη αὐΐάθηῃ αὐγθαθθ, ῬΥΪΟΥΘ 
Ἰοθοὺ τῇ νεμέσει ἃδῖο, ᾿ύθπι ὕπτα 80 Επᾶθμιο (Τ' 7; 1288 Ὁ 18---26 -- 29) 
ὅπῃ ἰῃ ΜΜ. (4. 28 οὐ 80) ἴῃ οτάϊπθιη σϑοθρύδ δῦ. [πᾶ46 ἀπρ]1οἱ τηοᾶο 

ΕἾΝΙΟ. ΠΌΘΟΣ Ζ γϑοραϊὺ ααστῃ οὐ τὴν νέμεσιν οτηπίπο ομϊδδαῦ οὐ ἴπ δχρ]ῖ- 
(, οαπαδ παὐατᾶ ἱρβῖαβ τῆς αἰδοῦς ταθαϊοογιαὔθηη ῬΥΌΥΒτΙΒ προρ]ραῦ; πθαὰθ 
᾿ οπΐπι αὐδθ βοῶ Θοτητη θη ΟΣ δ Ῥτανυίαβ ἴῃ ΠοΟ Θ'ΘΏΘΥΘ (ἀναισχυντία 



ΝΙΟΌΜΔΟΗ. Π1Β. “2 1. Τὶ 

415 Περὶ δὲ. αἰδοῦς ὥς τινος ἀρετῆς οὐ προσήκει λέγειν" τιϑϑυ1ο (Ὁ 

πάϑει γὰρ μᾶλλον ἔοικεν ἢ ἕξει. ὁρίξεται γοῦν φόβος τις 
» - τα πον, 

ἀδοξίας. ἀποτελεῖται δὲ τῷ περὶ τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλή- «(1 .. Ὁ 
ΚΣ Στ ΞΕ ο ΤΑ  ΗΝΣι το ὅδ ὰςὠ ὅι. νξ 

3 ἊΣ - χὺ κ 1 
11. γοῦν] ΚΡΟΡ οὖν. 12. ΚΡ καὶ ἀποτελεῖται τῷ. ὙΣ 

ΨΥ «ὦ ὅλας Ὡ κι 

ῬΆας ἐουρνος τμ: δ ΞΣ 

1128 Ὁ 581) ΡΥ ποιηΐηθ ἱπαϊξασ. Νῶχη αὐϑθουσπασθ πο οϑριΐθ. 
ἀἰβραΐαπύαν δᾶ πἀπῦτῃ ἐδαύππι βαθιὰ βρθούδπὐ αὖ ἀθιποπδίγούαν, υἱνγθαύθπι. 
ΠΟῚ 6586 Ῥπάογθμι γ6] ρυαϊοιϊθίδτη. 

ΜοΙποΥυῖβ ἔοσίθ αἰϊῷ ταὐϊομθ πὸ ἀθ στ δοὔιτῃ 6886; Ὁ]1π8 ϑῃΐτι οὖ 
μδ]8. αὐἱᾷ Ἰαΐοτθ ἴῃ πούατῶ τῆς αἰδοῦς αὐᾶπὰ αποᾶ δέ νἱῶ ἴῃ Ἰυόθια 
ῬτΟΥΘΥΥΪ Ῥοββιῦ; πθ6 βῖ οοποοάθπάσπτῃ δἰ, σιγυαὔύθηη 1Π|ῶτὰ ΠΟΙ 6556, βθα αὶ 
Θδτη ΠῸΠ 8110 Ἰοοο οὐμίοοσθαση θοαπθ τηϑρῚ85. ῬΥΙΠΟΙΡΘΙ βαδπιὶ βθάθιῃ Βᾶ- 
Ὅοτθ. ϑ'ϑα οοτησηθηξαυ!! ἤπθα μαθοὸ αὖ Θχρ!οοηΐαν οχοθάϊῦ; οαἱ Βα 8. ϑϑῦ 
δῖος ΠΠ1ὸ δὰ 5βἰπραϊαθ γοοθβ ποηπ}]ἃ δαποίατθ αὐα8 ππὰο βρθούθηῦ, αὔατιθ 
6 ἴρβο Αὐἰβίοῦθ θ τηοπθυθ ἃρὶ ϑἐΐϊατα ἴῃ 8115 Π1γῖβ ἀθ ϑδάθιηι τ, πθατθ. 
πρίατπο Ὀτουΐαβ, οὐ 6 ραυΐθ αὐἱάθτα ἰὼ αὖ αα8 ῬΓΟροπαηῦαν γ6] 8118 
γ6] τηϑϊΐοτω νυἱάθαπῦαν αὐϑτὰ ἰπ ΝΙΟΘΟΙΠΘΟμΘουττα οδριῦθ Ἰθραηῦασ. 8, 
ἴπ τ ᾿πηρυϊτἶβ οοηΐουθπάσμη Ἐπιθὺ. Β 6; ἀοίπᾶθ 1867 ὃ Τ 5βαᾳ.; 1878 
Ὁ 234; (1889 ἃ 239; 1890 ἃ 2--4); 1581 Ὁ 19--21; Ὁ 80 8αᾳ.; 6 Τορ. 

126 ἃ 6. 

11. πάϑει γὰρ μᾶλλον ἔοικεν ἢ ἕξει: Ῥϑα]]Ο αἰϊύου βαρτω, ἀρετὴ; 
μὲν οὐκ ἔστιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ ὁ αἰδήμων“ (1108 ἃ 82); οἰθπίτη 5. 
βία ιῦ βοηξομίϊω ὅτε κατὰ τὰ πάϑη οὔτ᾽ ἐπαινούμεϑα οὔτε ψεγόμεϑα, 
(1106 Ὁ 81), βθαιθίαγ Θᾶτη ΠΘΑῸΘ αἰοούαπτη βιταρ] οὔθ 6586. Εὖ ΒΑΘ’ ᾿ 
1ἃ 586 ΡτΟΡυΪαπι αὖ 5:0 ἠϑικόν τι πάϑος. 

11, ὁρίζεται γοῦν φόβος ἀδοξίας: αὐτῷ ἴῃ ἀοβηϊδίομθ ρϑυϑυϊ θη 
Β οϊοὶ, πο ἀἰϊβοογάδηῦ ἀοἤπιδίοποβ ααδθ νοοαπέαν Ρ]αἰοπίοδθ (618 αἰσχύνη; 
φόβος ἐπὶ προσδοκίᾳ ἀδοξίας) οἵ. ᾿ρϑατα ῬΙαΐοποιι Τιθρρ. 646 6; Αὐῇβί. 
Ἐμοῦ. 1888 Ὁ 18. 6 βἴθμθυθ αὐϊάθυῃ, πῃ Ὑϑγθ τηθῦμβ 810, ἴῃ ΤῸΡ. ἀυ1-: 
ἰαίϊο μαυᾶ ἱπορίω τηουϑῦον (126 ἃ ὁ ἐὰν οὖν τις τὴν αἰσχύνην φόβον 
εἴπῃ ... οὐ συμβήσεται ἐν τῷ αὐτῷ τὸ εἶδος καὶ τὸ γένος ὑπάρχειν᾽ 
ἡ μὲν γὰρ αἰσχύνη ἐν τῷ λογιστικῷ, ὃ δὲ φόβος ἐν τῷ ϑυμοειδεῖ): 
οὈ]θούπμη σϑτο, απο ἐἰπηθυὶ αἰοαύῦαν, πα πΘ Ὑϑρϑυΐθ5 ΟΡΙ ΠΟ θσα. Ῥοὐϊιβ 
Βοταΐπαμ (τὴν ἀδοξίαν, τὸ δοξάζεσθαι κακοὺς) 6886 αὐδπι ἴρϑῶμι {ατ- 
ἰϊιάΐπθιη (τὸ αἰσχρόν): πδὸ βἰ τησ]ξατηα δὰ πϑίαγαμη ἀϊσυϊαύθιη θ 
Ῥυδουῖβ ᾿πΐθυθθϑθ ραξανθυὶβ πὐσατη μᾶποὸ 80 {Π|ὰτὶ γουθαῦαν 8116 18, ἀ556ῃ- 
ἐϊοὺ Αυὐἱβέοίθιθβ, οοοδβίομῃθ οὐἹαίᾶ Ὀγθυϊθθυ οθηβθηβ εἶ δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν 
κατ᾽ ἀλήϑειαν αἰσχρά, τὰ δὲ κατὰ δόξαν, οὐθὲν διαφέρει (Ὁ 238). 

12 5ᾳ. ἀποτελεῖται δὲ τῷ περὶ τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλήσιον: 5ἰααπὶ- 
ἄρα ἴπ αὐτοαὰθ οἴἴδοία μεταβολὴ χρώματος (γ. Οαἴορ. 9 Ὁ 12) ΟὈδβοτνυᾶ- 
ὑπτ. 6 ρυϑοῖθε ἢοὺ τηδχίτηδ οθοὺ ἀἰβθγθπθ. Νῶμη αὐστὴ 6 11 ΌΥῚ5 
ῬΒΥ51015 βοΐδτητιβ ααϑτι τη] οὖ αἀὐϑηὴ τηϑρτδ Ανϊβυοὐθιθβ πὰ υἱδῷ οου- 
Ῥογατα δηἰτηδυασηααθ δια ἀἸβουϊτηθη ἰπῦθυ οϑ]οσθα ἔτίστιβαθθ (τὸ ϑερμόν, 
τὸ ψυχρόν) τοὐπ]ουῖῦ, ῥῬγοΐθοϊο ῬΆ ΠΟΥ δῖο ὑϊτηθηθίατη ἔτ ρου. ἐσ θαθπᾶαβ 
οϑὺ (οὗ, 1889 Ὁ 82 φόβος κατάψυξές τις οὐ 872 ἃ 4 οἵ ἀνδρεῖοι -- οἵ 
μὴ φοβούμενοι --- ϑερμοί, αἰῖδ, τασ]ία), αὖ τα θόλου ραᾶουῖβ οαπὰ 56Πδιι 
ΟΒ]ΟΥ 8. ΘΟΠ]απούαμη Θ880 ΠΘΠῚ0 πθϑοὶὺ ααθτα ἀπαῦδιι ῥαδαϊῦ, 
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1128.018 σιον᾽ ἐρυϑραίνονται γὰρ οἵ αἰσχυνόμενοι" οἵ δὲ τὸν ϑάνατον 4 τ 
φοβούμενοι ὠχριῶσιν. σωματικὰ δὴ φαίνεταί πως εἶναι 

16 ἀμφότερα, ὅπερ δοκεῖ πάϑους μᾶλλον ἢ ἕξεως εἶναι. οὐ ς 
πάσῃ δ᾽ ἡλικίᾳ τὸ πάϑος ἁρμόξει, ἀλλὰ τῇ νέᾳ᾽ οἰόμεϑα 
γὰρ δεῖν τοὺς τηλικούτους αἰδήμονας εἶναι διὰ τὸ πάϑει ζῶν- 

τας πολλὰ ἁμαρτάνειν, ὑπὸ τῆς αἰδοῦς δὲ κωλύεσϑαι. καὶ 
ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν νέων τοὺς αἰδήμονας, πρεσβύτερον δ᾽ 

90 οὐδεὶς ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσχυντηλός" οὐϑὲν γὰρ οἰόμεϑα δεῖν 
αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽ οἷς ἐστὶν αἰσχύνη. οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν 
ἡ αἰσχύνη, εἴπερ γίγνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις" οὐ γὰρ πρα- 

18. ΚΡΝΡ ἐρυϑαέίνονται. 

16. ὅπερ δοκεῖ πάϑους ... εἶναι: ν. 4ἀθ Δπ. 408 ἃ 16 ἔοικε δὲ καὶ 
τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη πάντα εἶναι μετὰ σώματος .... ἅμα γὰρ τούτοις 
πάσχει τι τὸ σῶμα. Λᾷ Π|ῶτὰ νοῦ αὐδοβέϊομθιη, ἂῃ ἴουΐθ περὶ τὸ 
αἰσχύνεσϑαι (ααἱ οϑὺ αἰδοϊαβ) 0 αὐἱάδιη Βεθῖδαδ, ΟἸΏΠΪΠΟ πῦο ΟδΡ. 
ΠΟΙ ῬΘυσΊ ὕαΥ. 

18--ῶὔὅ. ΑἸύοσαμα δυρυτηθηύαμα, ΟἿ Ῥυᾶου υἱτῦαβ πο βὶῦ αϊοθμπάμϑ. 
Ῥτοθαπᾶσβ θηΐτη θϑὺ ἴῃ Ἰαγθηθαθα ἐαπύαμι, ου͵π8 ρουΐθοίω οὖ δβοϊαίω 
Ὡθαπθ δϑίαβ θϑὺ 66 (γ8 21 86.) νἱγύπβ. 

10. τὸ πάϑος 80. τὸ τῆς αἰδοῦς; δῇ γ 11 πάϑει ξῶντας τπίγϑγ88 
ἀϊούσμα, αὖ 1119 Ὁ 18. ᾿ 

18. ὑπὸ τῆς αἰδοῦς δὲ κωλύεσθαι: οἷ. ἱπβίρτιοιι Ἡμού. Ἰοοῦτα 1807 
ὦ ἴ τὰ γὰρ αἰσχρὰ αἰσχύνονται καὶ λέγοντες καὶ ποιοῦντες καὶ μέλ- 
λοντες κ- τ. Δ. Ὑιάοῦαν ἰσιθαν Αὐ᾽βύοῦθθϑ ἀἴοθγθ ραάογθηι ἔστη ἀθπηαμι 
Ῥγοβιθθηΐθηῃ θχβιβύθυθ ααππ Ἰϑιη)διη ἴῃ 60 τη αὖ ἴο641 αὐ οοπι- 
τηϊθαμλαβ γ6] αὐδϑὶ ἃ ᾿Ἰτηϊη6 ἀθιηατη Ὀουρθίσηαϊὶ ἔδοὶπουβ ἀθύθυυουθ. 
Νϑῖη βὶ θοάθιῃ οὐϊδιῃ ἃ ρυϊτηῷ οορτὑαομθ υϑυτ πὶ ὈΥΘΥΘΙ ἢ ΤΘΥΟΟΘΘΙΔΌΓ, 
ὯΘ ϑηΪΤηαΒ τη8]6 σοϑῦνχθ ᾿ποιριθῦ, βθηθ πϑαᾶ Πυχηδπδτη ρου ϑούϊομθμι ἴῃ 
ΒΘΙΪΟΥῈΒ. 11118. (γ5 19) ϑὺ ῬγΟῚ8. Ὑἱστῖβ (γ5 21) ηχίύ, αὐἱθὰβ πθ αϊρηστα 
αὐϊάθτη 6888 σαὶ ρυάογθια. Εὖ αἀπούϑαμι ὑαπάθηῃ ἰύῶ βρθούανοσιῦ 1Ππᾶὰ 
οὐ δεῖ πράττειν, οὐ πρακτέον (γ5 20. 22. 24) 

19. τῶν μὲν νέων ... πρεσβύτερον δὲς Ηδθο ᾿ορροβίίω βαηὺ 80 
οὐμβιοοσατη τηδρΊβυγο, Τ68 ΠΟΙ Ϊπθθαὰθ αὐδ]68 6880 ἀθρθηῦ ρῥγοροπθηΐο. 
5΄ῖπ 46 115 απδθ βαηὺ οορτίοίαγ, οἰάθιη Αὐιβύουθὶ Ἰοπρθ δῖα τοῦο αὐ 
}αγθηθ8 οὔ ΒΘΏΙΟΥΘΒ. ΤΘΥΘΙ, ἀἰβουγθυῦ Βαυὰ ογῶῦ ἱσποίω: ν. 1889 ἃ 29 
(οἵ γέοι τὸ ἦϑος) αἰσχυντηλοί" οὐ γάρ πω καλὰ ἕτερα ὑπολαμβάνουσιν, 
ἀλλὰ πεπαίδευνται ὑπὸ τοῦ νόμου μόνον; οἷ, 1890 ὦ 3---4." 

22. εἴπερ γίγνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις" οὐ γὰρ πρακτέον. Ἐο]αΐο 
οἵμπὶ ρυᾶογθο δ ργϑγῶ αὐδ ἸΘῪ Ροββιηὖ, πθρ]θοίαμ, οϑὺ 1ἃ ρυδουῖβ, 
αὖο Ἰποϊθα ταν ΡῬούϊαϑ αυδπι ΤΘΟ θησαν. Ἐὐθαῖτη ἰηΐθν. τὰ αἰσχυντικὰ οϑῦ 
οὐΐατῃ ,, τὸ τῶν καλῶν ὧν πάντες μετέχουσιν ἢ οἱ ὅμοιοι πάντες ἢ οἵ 
πλεῖστοι μὴ μετέχειν“ 1884 ἃ. 9--18. Τ᾿ νθτδαμη βσθησβ. πο δ5ὶ 
βρθϑοϊαββθῃῦ ΝΙΘουηθοῃθδ, δαάίδαια: ζουύθ θϑβοῦ (αὐδιπαυᾶτα 8 ἰὰ αυΐᾶθπι 
δ Ὁ Ομ ἶΌτιβ Ρδυθϊουβ γϑυττα 680) ὅτι μετέχει ὁ ἐπιεικής" οὐ γὰρ ἂν ἦν 
ἐπιεικής, εἰ μὴ μετεῖχεν, 
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41 κτέον τὰ τοιαῦτα. εἰ δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν κατ᾿ ἀλήϑειαν αἰσχρὰ τ1528}ν38 
τὰ δὲ κατὰ δόξαν, οὐθὲν διαφέρει" οὐδέτερα γὰρ πραχτέα" 

ε ὥστ᾽ οὐκ αἰσχυντέον. φαύλου δὲ καὶ τὸ εἶναι τοιοῦτον οἷον 3ὅ 
“ »; - -" Ν 3 ἰκ2 ᾿ κ᾿ 3 ΄ ’ 

πράττειν (ἂν τι τῶν αἰσχρῶν᾽ τὸ δ᾽ οὕτως ἔχειν ὥστ᾽ εἰ πράξειέ 

τι τῶν τοιούτων αἰσχύνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ᾽ οἴεσθαι ἐπιεικῆ 
53 » - . ες δ ΄ ᾿ ς , ον τω δ 
εἶναι, ἁτοπον᾽ ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ ἢ αἰδώς, ἐχῶν δὲ ὁ 

ἐπιεικὴς οὐδέποτε πράξει τὰ φαῦλα. εἴη δ᾽ ἂν ἡ αἰδὼς ἐξ ,Δδς τ. 
ὑποϑέσεως ἐπιεικές" εἰ γὰρ πράξαι, αἰσχύνοιτ᾽ ἄν" οὐκ ἔστι 80“ μιν: Ὧν 

δὲ τοῦτο περὶ τὰς ἀρετάς. εἰ δ᾽ ἡ ἀναισχυντία φαῦλον καὶ Σ΄ 

26. {ἄν οοπ]. δϑᾶ.; ΚΡΝΡ ὥστε πρᾶξαι. 80. ΚΡ εἰ πράξαι (μαυᾶ 
τη 86). 

24. οὐδέτερα γὰρ πρακτέα: πϑαὰθ Θηΐπι ατδϑθοὶ πουηῖπθ5 οορσταθεηῦ, 
ΠΟΥ Ροβθ6 αὖ αποᾶ 6χ ορίῃϊοπθ (κατὰ δόξαν γ6] αὖ Ημοῦ. Ἰοαπαηίαν 
1884 Ὁ 36. 27; οὗ 1381 Ὁ 19 5. 80 5. πρὸς τὸν νόμον) ἴΆΘΘΥΘ ἔυτρθ 
οϑὺ, ἰάθυη ποὸὴ ἔθοϊββθ γϑύθ (κατ΄ ἀλήϑειαν) 81} ἔπσρθ. Θυοᾶ φτγβθίθγθα 
11. 11. Βμοϑίουϊοα τηοηθηῦ, 8110 αὐδϑὶ Ἰοὺ δᾷ θὰ υϑβριοὶ αὔαδθ ᾿ϑρθ γϑὶ 
ΟΡΙπίομθ οτημΐστη βαποῦδ βἰπῦ, 8110 δὰ δῷ αὑδ ἱρβῶ νϑυϊδαξθ οοτωσηθη- 
ἀθηΐοῦ 50. Π]|ὰὸ ᾿πέθυ ἱσηοίοβ Βουηΐηθβ, μπὸ ἰπύθυ ἔϑτα]]αγθϑ: 14 τηδ]ουῖ 
Ρούϊιβ ἀΠΠρθπέϊαθ ἴῃ ἀἰϊβραξαπᾶο αὐδηι ἀϊνθυβαθ 80 οἰμιοᾶ τοὐϊομὶ τπϑίο- 
τἹσοσατη (αὖ ΞΡΘΠΡΌΙτ5 ναὶ δα 1884 Ὁ 26) ἐγ θπθυΐτη. 

2ῦ--81. Τουατη ἀγραταθπΐίατα; τγοίαϊαπίαν ααἱ αἰσηϊ θύοι ῬααοΥ δ. 
1ὰ ἀθΐθπαθεθ νϑηὺ αὐ οοποθαδηύ αὐπἰάθηι, υἱγυαθϊθια ΠΟ 6888 Ῥ6Π68 608 
αἱ ρΡυδόγθ. αἰβοϊαηθαν, 86 ριυάᾷίθοβ. γοοθηὺ 1108 ααἱ 5ῖ. μαθϑπὺ αὖ εἰ 
αὐϑηᾶο ρϑοοδγθηῦ, δι ηΐτητβ 608 ΤΘΡΥΘΗΘΗΒΌΣΙΒ 510: ΒᾶΠΟ ΥΘΙῸ υἱγθαθθιῃ. 
6858. -- ΟΩυδ 'π᾿ 16 ῥυΐπηδ, βθπίθηξία (φαύλου δὲ καὶ ... τι τῶν αἰσχρῶν) 
14 ἀθ αὐοὸ ἀρϑηάθτη βἰῦ ἴῃ ἐϑίθιι ἔουτηδτη τϑἀδούπτη γι ἐδ αὖ πα]- 
οἴπτα 8Ὸ ᾿πιξΐο οοπβέθῦ. Νϑιῃ ὁ τοιοῦτος οἷος πράττειν τι τῶν αἰσχρῶν, 
Ἰάθτη οϑὺ αἱ ΤπῸΧχ γ8 26 5. ἀϊοϊζυν οὕτως ἔχειν ὥστ᾽ εἰ πράξειέ τι τῶν 
τοιούτων αἰσχύνεσθαι: Ἰοθθαξ Θπΐτη ἱπβθαπθηξβ ραδουῦῖβ τηθηθοπθπι, 
οὐ έθυθ ααἷρρθ αὰοὸ Ῥγᾶγδ 8ούϊο 1ηξθοίω γα αὶ πῸπ Ροββι(. Φδϑὶ βουρ- 
ἴμπτα οϑβϑῦ φαύλου "δὲ καὶ τὸ εἶναι τοιοῦτον οἷον πράττειν ἄν τι τῶν 
αἰσχρῶν. τό τε οὕτως ἔχειν ὥστε πράξαντά (ΚΟΝΡ ὥστε πρᾶξαι) τι 
τῶν τοιούτων αἰσχύνεσϑαι καὶ διὰ τοῦτ᾽ οἴεσϑαι ἐπιεικῆ εἶναι, ἄτοπον. 

238. ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ ἡ αἰδώς. Ὑθτύτα Ποο αὐἰάδηι οϑὺ ἴπ ἰβυβ 
δυσατηθηδα ϊοηδ. ὅπ ππΐνουβθ 46 ραᾶουθ ἀραύαγ, πούπαυτη οτῖῤ,. ΝΊοο- 
Τα ΘΟ ΒΠΘΟΤΌΤΩ αἸβρυ αξίοιθ Ῥνδϑύδσ 8118 ϑἐϊδια Βο πθρΊ οὶ αὐοα νἱβ Ραδοσίε 
Βαπα ἴπ 118 ἑαπύατα Ῥϑγοῖρὶ γιἀθαΐαγ, ααἱ βαὰ βρομΐθ τη8]6 αυὰ ἀρϑηΐ. 
ἘΒοίογϊοδ οθτΐθ υπάσχοντες δὲ καὶ πεπονθότες καὶ πεισόμενοι. τὰ τοιαῦτα; 
αἰσχύνονται ὅ ὅσα εἰς ἁ ἀτιμίαν φέρει καὶ ὀνείδη... καὶ τὰ μὲν εἰς ἀκολασίαν. 
καὶ ἑκόντα καὶ ἄκοντα, τὰ δ᾽ εἰς βίαν κω" (1384 ἃ 16---22); πραπθ. 
ουτῦ οὐ] ΟΥ ΤΩ Ρταθοορίου αὐ Βᾶθὸ δαῦ ᾿ηδέϊθίαν δῦ γϑ]1ῦ Βα ὈΠΠΟΥΘΙΊ. 

29. εἴη δ᾽ ἂν ἡ αἰδὼς ἐξ ὑποθέσεως ἐπιεικές: 80. ἐξ ὑποθέσεως 
φαύλου. Τὰ αποᾶ ρογΐδοία οὐ αὐβοϊαία νἱἰτέιβ, ἀυπτησηοᾶο ποτηϊηθτη οβὲ, 
Ῥυοθα] δ065856 οὐ. 
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1180 85 τὸ μὴ αἰδεῖσθαι τὰ αἰσχρὰ πράττειν, οὐϑὲν μᾶλλον τὸ 4 τ0 
τοιαῦτα πράττοντα αἰσχύνεσϑαι, ἐπιεικέρ. -- οὐκ ἔστι δὲ οὐδ᾽ ἡ 

β "ν : ἐγκράτεια ἀρετή, ἀλλά τις ᾿μιχτή. δειχϑήσεται δὲ περὶ 

ἴκ τε τρδ 85 αὐτῆς ἐν τοῖς ὕστερον. [νῦν δὲ περὶ δικαιοσύνης εἴπωμεν. 
γι. « οι περὶ δὲ δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας σκεπτέον, περὶ ποίας Εἰ 
δίκα. 4.:1«- Ψ1. ω. ὡς ἽΣκαισς. 

γ Ἶ 
82. 88. ΚΡ τὸν τὰ τοιαῦτα (τὸν οἰίατα 1,}). 

88--8ῦὅ. Τῆς ἐγκρατείας, οὐἦὰ8 παύυσα ἴῃ βοηξοηίϊατα 1ἰρυὶ Η: 
(δειχϑήσεται .. ἐν τοῖς ὕστερον) ορ{ϊτηθ πᾶ γοθθ, ἀρετὴ μὲν οὔκ, ἀλλά, 
τις μιχτή“ δἀπμαρταίαν, ταθπίΐο ἷο ἰάοπθο Ἴοθὸ ἔμοία. Νϑαιθ δῃηΐμ. 
ἴαβ. ὑδιύατη ποι αἰββϑῦ, ΠΠ|δγὰ ἀθχη 56 0168 βί Πρ Ϊαγασα νἱνϑαύατη δἰ μἰοαγτη 
ΦΌΒΟΙ ΟΥΪΠΟ ῬγδθύθυἹ, βθα οὐϊδιη ἱρβῶ σὑϑ, υἱῤίτηο ποὺ οἂρ. 1 
ἐχδοία ῶ, ἴῃ τθιιουΐδπι γϑγοοδ δύ: παροὺ δηΐπι πὰ ραᾶογτθ ρῥυορίῃ- 
αὐἰδαύθηη αὐδηάδια, ὕσμη αὐοα οὐ ἰρβῶ (οὐδὲ ν5 838) ρίθμα νἱγύπιβ βοὴ 
οϑύ, ὕππι αποηΐδπι Υ]8 Ῥαδουβ γὙ6] τούϊηθηὐβ γ61] σϑρυορδηὐ8 'π πα] 
τ τη 015 δρραῦθῦ απϑηὶ ἴῃ ἸΆΡΟΥΘ τοῦ ἐγκρατοῦς, ἴῃ οἰααθ τοῦ ἀκρατοῦς. 

19) Νίο. Ε περὶ δικαιοσύνης. 

. Πιθραϊαθομθιη 46 7πβυι 1, απδ υἱἰγέαβ δὶ οὰμπὶ οδῦθυβ πὸ ογαϊ 6 πατηθ- 
᾿ς τῶπᾶα βὶὉ ἀποάἀθοίτηδ, ᾿ηὐθὺ οὐμίοαβ ουϊῦ, Ῥγοιηΐβϑδαδιη Β 7 (γ. δᾶ 1108 
Ὁ 1---9), ἴὰ ΟΡΘΥΘ αα816 ῬΕΣ]ΟΒΟΡ ΙΒ ἰδὲ ρσοροβαϊῦ ἱπβίρμθυη βδρίθατο 

τι. (ς, ᾿Ἰοσῦτα πὸπ οϑὺ αποᾶ οοΟΙρτοοῦαν. Ιὐααὰθ ααστῃ Θχοθρίο ΜΜ. οδρῖΐθ 
δι. τ τος ΑΙ 84 ἴῃ ᾿ἰγῖβΒ αἀὰο08 Βὰ0 Αὐἱδύοθιβ ΠΟΙΏη6. ΔΟΟΘΌΙΤη 5. ΒΘΙΩ61 ἰαηὐαχη 
Αὐξοΐ. ἐς 8η0 γἱγθαύθμῃ ὑγϑοῦαθδιη ἱπγθηϊτθηῦ, ὈἷΪ8 ἀπίγουβα Ε θῶ: ῥυϊάθηη γα10 
ἕν αν “ἴ ἐυνέ κ᾿ ἀπδουὶ οοδρύσμι οβῦ. Νύμη αἰδουῖαβ (ϑαῦὺ ΝΙΟΟΙηΔΟμθοσατη ὡαὺ Ἐϊαἀοχηϊο- 

"ἀνίατος Ὑαχη δαοῦου 8) ορογῶ ἰη]ατιᾶ ἐθιρογατα ἱπέθγοι δ ΑἸ ἔονίθ αἰθυαΐθν 
άπ ῖ αὐὐἱκ Λη[ αὐϊ͵ Ροβύθχϊου οββϑῦ. πούπμῃ 5101] ππηο ΠΡσαμ αἀπιθτὰ οὐΐδηὰ ἤσπὸ ἸΘρΊΠηὰΒ 
φορι ΝιΣι νον τὰ ΟΥΠΠΙθῸΒ πυϊηθυῖβ Ὡβοϊαῦαπι 6886 ἠπαϊοαθαῦ, αὖ το] αυἷβ αὐ θη 

Ἂ 1Ρυ18 ἀθ Ἰηύθουο ΘΟμΒουΡὑΙ5 δἰ υ!ά Ῥγοβῆθθυθ Β1Ὸ1 νἱαθγϑύμν, δὖ μῦποθ 
» 0 Ἰρὐαούατη τϑὶ πα πιθτοῦ ΘαΠΊατιΘ γϑ]]δὺ αὐδδὶ ργὸ βαϊ ΟΡΘΙῚ5 ρδσίθ δορὶ ἢ 

5 τον ἌΞΕΙ Απ δχ ἀυόθυβ ᾿ἰρτῖβ, ααἱ 80 ἰηϊδίο ἐαοταπῦ, Ροβύθδ ὉπΠῸ8 οοηἤαύαβ δὔατιθ 
τ᾿ γδὶλ. τὰ γοὶαῦ σομημιβίαβ θοῦ δία ποὺ αὐϊάθιη ἰπ τηδῆουθ 86 ῬΥΪποῖρα!! οθυῦο 

ΠΑΤῊΡ ὩΣ Ἷ ΟΣ 10 ΒΕ ρατῦθ, ααδ οβὺ βίπραϊουτιτη οαρίψιμα δοτητηοαᾷ ἀἰβροβι ϊομθ ὑϑυττη- 

παι ετοις.. ααθ ἰπέθι 86 οοποὶπηϊδαΐθ, ρυοα ΠΣ αύθτη. πα ]Πᾶτὶ μαρϑὺ: αὐτὶ ἐαπάθηα 
ἀὐΣτέσζει. δαούου αὐδ ΠΟΌΐ5 ΞΕ ΤΝΟΑ διαηῦ αὐ ὈαΘτητιϑ ὃ 
ἀρ οξ, ξτα, ΤᾺ] αὐϑοϑύϊζομθ οὐουίῷ ἀ1 0116 ρ] θυσία οὐβοίττη δα οδὺ ααἱ 

: οοταμηθηξασίτιτη ΘΟΠΒΟΥΙ ΟΙὔ, ἀαὰτα π60 5116 010 γθῖ ρυϑθὑθυτηιετθ ἀθοθαῦ, 
π60 ΘΟΙΠΙΩΟΩ͂Θ, «ὨἾΒ1 ἕοτέθ 4ἀθ πῶ τ ἔθγθ. 1106] πὶ θᾶθγθ σοῦ, εἴπροϊα 
ααδθαιθ, απ86 τα οᾶμὰ ρου θη, ΡΥΟΡΟΠΘΙΘ Θχρ]οατθ. δα Ἰαβύαπι 7α]- 
οἴστα. Ῥογθοθυθ ροβϑῖῦ. ὅϑ'ϑα αὐτπὶ 8188, ὕστη πο ἴῃ γ6 ἀ6 αἀπδ ἀϊοίτητβ 
οὐδ, απο 586 γουθαὺύ. Ουδηηατδπι δηΐτη 1056. ΠΌ]]0 τηοᾶο 580 πη ΠΟΥ ρδΣ 
μαθοτὶ Ῥούοθβέ ῃἰβὶ αἰ σϑη ἰββίτηθ οτηπθα ταύϊοπμθϑ οορπογουῦ ρουροπαουῦ- 
αὰ8 ααδθ ἴῃ αὐγᾶιηαπθ ραγύθιη ἔδοθγ υἱἀθαηθαν, ΠΙΠ110 ταΐητιβ ἴῃ οοπη-, 
ταθηΐα 8, 81 τθ5 ἔθγϑῦ, 4θ ἸΟπρῸ αὐδϑὶ ἰδμουθ 6. αποᾶ δ βϑηὐθῃύίαπι 
5101 ρυορδαίατα ρϑυυθηϊῦ ῬΘΥΌΥΘυθια θθ86 Ποῦ. Ιὰ αὐοα ἴῃ πο αὐδθ- 
βέΐομθ ἄθ Νίο. Εὶ τϑοῦθ ἤθυϊ οοηβάοηθου οθθβθο. Νϑηι αποηίδπι ΟΟΥ ΙΒ 
ἐθβυϊταοηἶίβ ἀπάθοπηατθ ρϑύθῃ᾽β οπιμῖπο ἀθβΟϊιἐϊ βασηαβ, δὰ ταα]ύω αἀπδθ ! 

στὰς ΦΡΕ τς 
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Εττε τυγχάνουσιν οὖσαι πράξεις, καὶ ποία μεσότης ἐστὶν ἡ δὲ- τι2. « 
καιοσύνη. καὶ τὸ δίκαιον τίνων μέσον. ἡ δὲ σχέψις ἡμῖν ὃ 

᾿μαυᾷ Ἰπϑρύθ ἱπύθυυ σαν Ροβδιηῦ, ὑπατη τοϑροηβιτη το] πατῖῦτῦ : πΘβοὶσὶ 
᾿αοᾶ ἱπίουτορθέασ. Οποᾶ σοῖο ἴῃ μδο οροτᾶ ῬΥΪΠΟΙΡδΙΘ οὐ στδυ Ββίτητι τ 
6888 νἱαθίασ, πᾶπὶ Ἰἰῦσατηα Εἰ ἱπίογργθίδηξοβ ἱἰπ Αυϊβίοίθιθ οσουρϑθὶ 
βίμγτβ δίατθ ἾὮ Ῥαυΐθ ΝΙοοπιδομθοσττι ἱπἰθυργθίαπαδ, τὰ τω ἱποθυξατη ὁ... . αὶ 7 ἈΥ̓ 
ποη οϑὺ. ἘΠΒῚ ϑηΐτη ταὖ τθ5 παρθϑὺ σοιιρτοῦθδῦὶ ποαυῦῖδ, ᾿ξ ΠΊῸστ ΠΠΌστη. .7.,.,.0-.. Ὁ ὁ 
οοιηραγαίατη 6880 τὖὺῦἙ ἃ το] ποτ Εἰπἀθυηϊοσθση ΘΟΥΡοΥΘ ΔΌΠοτιγθαῦ, : 
ἔδταθῃ ἰοπρα αἰ ΠοΙ Πογθτη ἀθυποηβέγαξ μου αἀπ8θ οΟμῆοὶ πῸ]]Ὸ τηοᾶο! 
Ῥοββὶῦ 18 5101 ργοροβαϊ απὶ Ἰθυθαβ οὐ ἔδθσθ ᾿πδηΐϊθαβ δυρττηθηβ νϑὶῦ μι βΎ το 
οἴβοθτθ, θαπᾶάθιη 8] θπαπι ἃ ΝΙΘοΟΙΩΔομθῖβ, Επαθτηΐονττη ργορυίστη 6856. ῥοῦ 
πο 581 1ἋΠ βατητηᾷ αὐτπατπθ βοηξθηθίδγτιση 51] 1ἰπ|41πη6 οὐ ἴπ βου οπαὶ 
ΘΌΠΘΙΘ τηδϑηϑη αἰταβαιθ ϑιιοίουῖβ απδϑὶ δἰβηϊαΐθτη ργοάθηθθ ἐδπιθη 
αὐϊθηξα ἀαγτὸ δἰϊαθπδτι αἰ ουθηξίατη παυα ὑθηιθῦθ {101 υἱᾶάθαυἹβ ῬΘΥΟΙΡΘΥΘ, 
Θαπὶ Παΐπβ ΠΌΤῚ ΒΘΥΤ ΘΟ Πθ Θατπααθ αἰβρείεὐϊομβ διρ ὑπ ἀϊποιι (πᾶσ θὲ. ᾿ς . 
μᾶθ6 ποὴ οὐἱῦ πορ]ρθηδ) 6886 αἴθθβ, απᾶ ΝΙΘΟσ ΘΟ ΘΟ ΤΩ Ρούϊα8, τ κοῖς. Ὅσα, 
αὔδτη Επϑυηΐοστιτι βἰηὗ. 

Ουοᾶδὶ Ἄππο ἴῃ τποάστα απδοβίϊο οὐ ΐοα; τηοᾶθϑίθ δ βαξϊβ ἐαΐο 
(Ὀ]ὰ8 ϑιηΐτη τοὶ ταῦϊο ποὺ Ῥϑυτηλυθ) αἰϊπαϊοαίω 6856 νυἱἀθαῦασ, ρουρϑαοα 
βαρουβαπὺ αα88 Ῥγϑθτοϊ  ϑηύαγ; αἰθραύαξίο Θηΐταη ἰρβῶ ῬΘΥ ῬυΪπιδ ΠΟΥΘΤΙΩ ; 
οαρῖία (1139 ἃ 8--1184 ἃ 16) ἔδιι ποι] θηξθυ αὖ πϑτηΐμθτη ἔασθυ ροβϑὶῦ 
ααΐπατθ Ραυῤθυβ απδθ ΘΟΙΗτηΟ Ἰββίτηθ 86 χορ απῦὺ ΔΌΒΟΙν αν 1. Ῥτο- 44. 
ἔθοία, δῸ ποέϊοπθ τοῦ ἀδέκου ἀοοοὺ ἀπρ!οχ σϑπτβ ᾿πιβυϊϊ8 8 6886 --- 1199. “τ᾿ εἰ ΠΞ 
11. 2. ῬυΐοΥ θδαπθ σθπθγα 5 δα Ἰορθιὰ τοίθεσαῦ οὖ οϑὺ αὐἱάδηι πηὶ-ἰ ν κονευ 
ὕοιβαθ (θὐ μἰθα6) ἰτέα ϊβ πβὰβ --- 1180 ἃ 18. 8. 568 6888 αἰξργατη οβἕθη-. Ἔα ΠΡ Ὸ τὰ 
ἀϊξαν, 81 Πρ γθτη ργϑθέθυ το ΐαπαβ υἱσξαξθη, απ ποϊαπὺ Ἰποτὸ ἀττθρίο. 
αἰϊοβ Ἰαθάθυθ --- 1180 Ὁ 39. 4. Αρϊθυτ 46 διυΐαβ πϑδατᾶ, απ8}18 τὰ αἴγου- 
515 ΟἰΟΙ5. ἰουτηϊβαθθ βρθοίαϊασ --- 1188 Ὁ 28. ὅ. Θυδουύαν αποπδμ 
56 η8ὰ Θὐΐδι πὶ π80 ΠπιϑυϊΠἢ ΘΟτητησ 8 υἰγυα 8 οὐμίοαθ πούϊο, τηϑαϊοου- 
ἔδ5, αἰοὶ ροββὶὺ δᾶθβββ -- - 1184 α 16. 

1) 1129 ἃ 8- 11. ὕὲ ποβοαΐμν χοᾶ ργοροβέξιηι 68ὲ (--- ὃ 6) ας 
γργίηην χυΐάφην χιϊα 81, }ιεδέϊέϊα, ργαφηνξαξι" χοᾶ υτφο αἰἰοσιγιξ, 6886 
ὑϊαηὶ ῬΦΥ φιαηι )ιδέα βαπὲέ (--- «ὁ 11). Εἰοηΐην φιορίαην Τιαδύξιι5 οηυγυΐβ, 
8608 α΄ 8οϊοηέία οὐ ἐασιέαβ, ἐγν 8ϑιιο ἐαρινὴν σοηθγ 6 ὑδγϑαξῃν, γοβϑριθξ σ0Ή- 
ἐγαγία, 7ι5ἐϊέϊαηι οοσηπουογὶέ χιυὶ ἡιδέμην οἵγιίην πουογῖέ; Ἠ66 ηνίμιιβ χιὶ τον - 
ἐγ)ιδένη, ψμαπαοχμίάοην οοηέγαγία 6 οομγαγὶὰβ Ῥεγϑρτοὐευνεεν (: δι 26). Ξ νμρυκηρλς 

ΕΥσο χιμίην τη )ιιδέϊ ἀο Πορυϊγιν. ϑεηθγα αϊοσαγέν" ἐπα ἐλ χιϑὶ ἴοι ὑπ᾽ τἶστο ρἀν τΡ' 
Ἰαοάιιπέ ὌΝ χομδι): μη τὲ ψυυΐ δἱδὲ ἦρβὶ5 ρῖμβ αγτοσαπὲ χιέαηὶ ραν δξὲ δὰ γε λον ναῖε 

σὴ 
ΕΣ: 

αἷκ τὰς 

αἴέογα, μία αοημῖξαβ Ἰαλονὰς Πλεονέκται δηθιε εἰ ἄνισοι ἄπο ϑ8ιὲ ἢ0. 
μΐηα ἴηι αὐ γ6; παῆὶ ἴηη πλεονεξίαν αϑὶξ ἱγπίηιϊέαβ, ἄτην ϑόηα βἐμαίο 
γτοροβίξα ϑβιπὲ (-- Ὁ 11). 

ὄὅ. καὶ τὸ δίκαιον τίνων μέσον : ποΟ Θηΐτη γουῖαβ, ααϑπι αποᾶ Ρ᾿τδ6- 
οϑαθπθῖθτιβ νου ]β Ῥσοσηϊϊ υἱἀθαξαν. Νϑιι }υβειϊα 1ρ8ᾶ, 1 ἐαμθαμ 880 
Ἰοθο (68. 9) τηθαϊοονϊξαβ θ886 ἀοοθέυσ αἰ βἷὲ τοῦ μέσου 1. 6. τοῦ δικαΐέου,, 
μέσου ὄντος ἰμίον τὸ πλέον δὲ ἱπέθυ τὸ ἔλαττον 1188 Ὁ 82. 38. Ῥρμδδ 
οὐϊδτι γ8 4 οδαΐθ ἀϊοίαμι ποία μεσότης. -- Πδίογαπίαν γοτο Πδᾶ66, 5 
Ἰθταμ Ε' βρθοΐθβ, δα ἰΐθγδπι ὑδηΐαμι αϑυϊ δια. Νδια αποὰ 1108 08.9 
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1129 4 6 ἔστω κατὰ τὴν αὐτὴν μέϑοδον τοῖς προειρημένοις. ὁρῶμεν δὴ Ε΄ 
πάνταρ τὴν τοιαύτην. ἕξιν βουλομένους λέγειν «δικαιοσύνην, 
ἀφ᾽ ἧς ἀὐακείλοι τῶν δικαίων εἰσὶ καὶ ἀφ᾽ ἧς δικαιοπρα.- 

γοῦσι καὶ βούλονται τὰ δίκαια τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ 
, ι » 

10 περὶ ἀδικίας, ἀφ᾽ ἧς ἀδικοῦσι καὶ βούλονται τὰ ἄδικα. διὸ 
καὶ ἡμῖν πρῶτον ὡς ἐν τύπῳ ὑποκείσθω ταῦτα. οὐδὲ γὰρ κε 
τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον ἐπί τε τῶν ἐπιστημῶν καὶ δυνάμεων 

Ἁ 75. Αν [κῤ ’ Ἁ [2 

καὶ ἐπὶ τῶν ἕξεων. δύναμις μὲν γὰρ καὶ ἐπιστήμη δοκεῖ 

9. 10. τὸν αὐτὸν --- ἄδικα) οτα. ΚΡ. 11. οὐδὲ] ΚΡ οὔτε. 

(α. ν.) ογαῦ ,,διελόμενοι περὶ ἑκατέρας ἐροῦμεν πῶς μεσότητές 
εἰσιν", πὰποὸ γαύαμῃ πὸ μαθοῦασ. Θαυδρτορίο παπᾶ ὕθιμθυθ ογίβϑβθ 
δα αΐβ οομ͵θοουῦ, 1110 σόοοθτὶ πῶς μεσότητές εἰσιν οττὰ Ἰπβθα θη Ότι8 
γΘΙΘῚΒ (ν. δὰ 1108 Ὁ 1---9) ἀθ]θμάδιη 6886. 

06. ἔστω κατὰ τὴν αὐτὴν μέϑοδον τοῖς προειρημένοις. Εἰ Ποο, 5ὶ 
Ῥυΐαβ, αὖ πιοᾶο (γ8 8 περὶ ποίας ... πράξεις) τοπαποϊδθατα οϑὺ, τὸ περὶ 
τί ἀοτηοπβίγαϊαμι, ἄἀθιηθ οὐΐδυη τηϑαϊοογιἑαθβ γαῦο Βα ύω δαθυιῦ (γ8 4). 
Αοορᾶϊδ αὐοᾶ Ββαθδθαυϊαῦ ,ὐρῶμεν δὴ πάντας ... ἀφ᾽ ἧς κ΄ τ. λ... 
ΡΙογασηααθ θαΐτα ἴῃ γἱγύα θα8 αἰδραϊανομθμι υἱάἀϊτηβ ῬυΟΠΟΙΒοὶ ἃ Ὁ 60 
ο (πᾶσι) δοκεὶ ἢ φαίνεται; πθαπθ ᾿πβο] δα δὼ ταὐϊο δῦ, αὐ παρ δα8 ῬΘῚ 
1ᾷ ἀθβουϊ δας αποᾶ οϑὺ ἀπ᾽ αὐτοῦ: νο]αῦ ἱπ ᾿ρβῶ υἱσθαΐθ 1106 ἃ 32 ἡ 
τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἕξις ἀφ᾽ ἧς ἀγαϑὸς ἄνθρωπος γένεται 
καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ξαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει. Ῥταρίον πᾶθο αὐϊάθιη το- 
βίαηΐ, ἴῃ αὐἰδὰθ δαῦ ΠοΙαϊῦ βουϊρίου δαῦὺ τὸθ νύ! ὺ ἀθ 1αβυ ἃ Ρ]δπ6 
οδάθια τρί ποᾶο ἀΐϊοθυθ αὐδῶ δᾶμαο αδἰταῦω ἔπογαῦ: ἃ11ὼ “Θηΐπι τη θα] 0011- 
ἰδ, πα}}ὰ5 ὁ ἐλλείπων; οὖ οὐβίαῦ τὸ συνώνυμον. 

9. 10. καὶ βούλονται τὰ δίκαια... τὰ ἄδικα. Νοοθβδαγίατμη ΠΟΟ 
αὐαιϊατηθπαύαση, απὸ Βαρριθίασ ποίϊο, ἴρ86 Αυὐϊβύούθθβ οἂρ: 10, Ὁ] 86 
μᾶπο ἴπ Ῥαγύθιῃ σϑυῦϊδ, 50 Ἰοαπθμαὶ σθηθυθ τπϑνυ]ῦὺ ἰύω Θχρυϊτηθυθ αὖ 
προαΐίρεσιν ροίϊι8 αὐδπι βούλησιν ἀϊοαῦ; γν. 1186 ἃ 8 δέώκαιος (80. ἐστί τις 
τότε μόνον), ἐὰν προελόμενος δικαιοπραγῇ. 

11. οὐδὲ γὰρ: τοοϊριθαν θηΐτι Ἰᾶτῃ οὐ ἢγπηδῦυν θῶ βθηὐθηὐα, ἃ απδ 
ἀοβπῖθίο 11 γαϊροῦα ν8 1---10 ρυοβοϊβοθθαθαν, ἅππι ρον τὰ δέκατα 7αδύϊ- 
ἰΐδτα, ᾿π͵αδυϊίαταη ρογ τὰ ἄδικα ποίαϑ γϑάᾷθυθ να]ῦ. Νϑυη πϑβοαηθαῦ ΟΧ 
ΠῚΔ δὰ ἰδηύστα αα8 ἠαδύω βαπῦ, π60 σϑύθ πβύω δἰϊαπᾶθ οὐἱαπῦαν πἰβὶ 
Ὁ ΠΙδ; ἰδθαααθ ἴῃ οοπύγονβ. ὕπᾶθ Αὐϊβυοὐθι, τὰοχ ᾿πβυϊίομα. οορηϊᾶ 
Ὑἱτὶ ᾿π͵αβῦϊ τϑίΐοπο {Πυβυγαύασο, δαϊθατα δᾶ δαστη Ῥχοροβιθαμπη Ῥδῦθιθ 

δρρδυθύ. 
18. δύναμις μὲν γὰρ καὶ ἐπιστήμη δοκεῖ τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ 

. εἶναι: αὖ 6. σ΄. ἱπᾶθ, ααοᾷ Δ]1απἱᾷ γ6] ἴπ βοϊθη απ γ6] ἴῃ υύθια πηθαϊοὶ 
οδατϊῦ, θη Ῥοβϑιῦ ΘΟποΙααὶ, ἰάθη ναϊουπαϊηϊ οοπάπορυθ; τηθαϊοαβ Θαΐτα 

| βα]αὐτία ΠΟ τηϑρὶβ πουϊῦ απϑηὶ ὙΘηΘΠηδ ΠΘ0, ἀυτοτηοᾶο γαϊῦ, δαΐθυυθ 
γιύαμι ταΐητι8 βού ρούθϑῦ αὐϑηλ ΒΘΥΥΔΥΘ. Ωυοά δὶ Ἰύθιη οϑβϑῦ ἐδ 7αδυϊῶ, 
ποι ἴδω Ἰἰοογοὺ ἃ6 δῷ αυϑθυθτθ αὖ ϑῶ ταὐύϊομθ αὐ αὐϊδαῦ Ὑἱν Ἰπδῦαβ θχ- 
ῬΙογαὐῶ δου ροΥἶθ86. ραϊαιθπιαβ αὐ Ταδύπτῃ 80. Αἰααΐ γθῖὰ 8} ον ΒΒΌΘΥΘ 
ἦατα Ὀγθυῖῦθυ δϑβουθγαύαυ. Νϑυθ διηθη πθρ] ραν ἂρ. 18; ατὸ ἄππὶ 

ἀἰδβρυίαπάσπτι νἱἀθίασ οοπίτο βθηὐθηξίομι τὸ δέκαιον εἶναι ῥάδιον (1187 
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Ειτῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι, ἕξις δ᾽ ἡ ἐναντία τῶν ἐναντίων 1129 «τι 
οὔ, οἷον ἀπὸ τῆς ὑγιείας οὐ πράττεται τὰ ἐναντία, ἀλλὰ τῦ 
τὰ ὑγιεινὰ μόνον᾽ λέγομεν γὰρ ὑγιεινῶς βαδίέξειν, ὅταν 
βαδίξῃ ὡς ἂν ὁ ὑγιαίνων. πολλάκις μὲν οὖν γνωρίξεται ἡ 
ἐναντία ἕξις ἀπὸ τῆς ἐναντίας, πολλάκις δὲ αἵ ἕξεις ἀπὸ 

14. δ᾽ ἡ] ϑρϑιηρϑὶ δοπῇ. δ᾽ ἧ. 

ὃ ὅ) δ ϑϑπᾶάθυι ατιϑθβύϊομθμ ΥΘουΥἸδΥ. --- 6 βοϊθη ἃ γοτὸ ἀθογθύμθτῃ 
1Ππᾷᾶ, αὐοᾶ ἴο οοτμητηθιηογαξαν, ἀρίαθσθ ἰγιθατη δῦ, νϑὶαὺ ἴῃ Μοίθρῃ. 
1061 ἃ 18 ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶ τὰ ἐναντία πάντα τῆς αὐτῆς καὶ μιᾶς ἐπιστή- 
μης ϑεωρῆσαι; ἃ. Απ. 421 Ὁ ὅ δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἀπάτη καὶ ἡ ἐπιστήμη 
τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι. Ὑιάοίυν Θπΐτα Αὐϊβίοὐθὶθθ αχίοτηδ μος, απο. 
τϑρουΐο δὲ τυσπηΐϊδο οορολῖο ὙϑΥΐ ΠΌΡΟΥ δποίω οϑβϑὺ, αὐδϑὶ Ἰϑθῦπβ ᾿ὔθυαγθ: 
ν. 1018 Ὁ 2ὅ διαλεκτικὴ γὰρ ἰσχὺς οὔπω τότ᾽ ἦν ὥστε δύνασϑαι 
καὶ χωρὶς τοῦ τί ἐστι τἀναντία ἐπισκοπεῖν καὶ τῶν ἐναντίων εἰ 
ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη; υτὖ βᾶθρ86 ἴπ Απαϊγύϊοῖθ (σοὶαῦὺ 34 ἃ 21; 48 Ὁ ὅ;, 
δ0 ὦ 19: 69 Ὁ 1δὅ: Τὅ Ὁ 18) πθὸ τηΐπὰβ ἴῃ ΤΌΡΙΟΙΒ δῶ ρῬυοροβιθομθ ταἰῶ- 
ἔπγ, ἴῃ ααῷ ἐδηαπδτη ἴπ ΘΧΘΙΏΡΙΟ Ἰοσίοδμῃ δ]ϊαπδτη ἤσατδτη ἀδπιοηβγοῦ. 
- Μίμυβ νυϊσαΐο, αἰέογω δϑὺ ϑπαποίαυϊομῖβ ρδγ85 ὅτε δύναμις τῶν ἐναν- 
τίων ἡ αὐτή, πδαῦὰθ δϑθαὰθ δχρϑάϊζα, ἔστη Ῥτορίθυ αἰ ΠΟ] Θὰ οὐ ὕωτα Ἰαΐθ 
ρῬίθηθθμη πβατῃ δυνάμεως, ὕπτῃ ααομΐδπα Ὁπΐγουβθ Ρτοροβῖξα ὯΘ. Ὑθτ8, 
αὐἱάθτη 6ϑβῦ. Ῥιοῖδαν Θῃΐτα τὸ μὲν οὖν δύνασϑαι τἀναντία ἅμα ὑπάρχει. 
(ΔΟὔ1 ὦ 10) δἰαυθ ἡ αὐτὴ δύναμις τῶν ἐναντίων ἧ ἐναντία (1892 8.11) 
τῶ αἀποααθ, αὖ 46 115 οορτξουαγ, απᾶ ΟἸηπῖπο αἀαστῃ ΠΟΗ βἰηῦ οὖ ροββαπῦὺ 
ααὺ Βουτὶ ααὖῦ πο ἢρθυ]: βθ6α 1π ἔφουϊέοίθ αὐαδ Ῥυόρυῖθ αἀἰοϊθαγ αἰ δι θη δ, 
οϑὺ υϑὶ ρούϊυβ νϑυϊθύαβ, ν. 1046 Ὁ 4 5. καὶ αἵ μὲν μετὰ λόγου (δυνά-" 
μεξις) πᾶσαι τῶν ἐναντίων αἵ αὐταί αἷ δ᾽ ἄλογοι μέα ἕνός" οἷον τὸ 
ϑερμὸν τοῦ ϑερμαΐένειν μόνον, ἡ δ᾽ ἰατρικὴ νόσου καὶ ὑγιείας Ὁ. Ὁ 9. 
».πλὴν οὐχ ὡσαύτως“; ἴταο 32 Ὁ 89 αἴ μὲν οὖν μετὰ λόγου δυνάμεις 
αἷ αὐταὶ πλειόνων καὶ τῶν ἐναντίων" αἵ δ᾽ ἄλογοι οὐ πᾶσαι .... 
ἔνια μέντοι δύναται καὶ τῶν κατὰ τὰς ἀλόγους δυνάμεις ἅμα τὰ ἀντι- 
κείμενα δέξασθαι. Θυῦτι γθῖῸ ῬγῸ γϑύϊομθ μΒαΐαβ Ἰοοὶ Νίο. βαὐϊβ εἰύ, 
ἀὐτησηοᾶο ἴπ αἀποάδιῃ δυνάμεων φΘΠΟΥΘ δἰῆπὶ βοϊθηςίδθ γθ5 οοπϑὑθὺ, 1166- 
ὍΙΟ ΟἸλββὶ8 οϑῦθυβ οὐηπῖθι8 π6 46 115 αὐἰᾶθηη ππὰπῸ ΘἀΌΔΘΥΘΥΘ ααδ8 Β 4 
Ἰηγοπίΐτητιβ δυνάμεις. 

17. πολλάκις μὲν οὖν γνωρίζεται ἡ ἐναντία ἕξις ἀπὸ τῆς ἐναντίας. 
Ηοο αὐἴάθι αποᾶ ρῥυΐὰβ ᾿πξουθαν ποι ροτίϊποὺ δα οὈβουγαύϊομθμι ν8 18 56. 
ἰδούδγη, 8564 Ῥ6Υ 88 οοπβίαὺῦ (γν. Τορ. 147 8, 1ὅ---832 5αᾳ.; 118 Ὁ 27 8. 81); 
αὖ αὐοᾶ ρμοβίθγιαβ θϑὺ, πολλάκις δὲ“ νβ 18. Π]ἃ πἰδιθαν. Ῥαδθ θηΐπι 
βαηῦ γϑίϊουθβ ἀθιηοηβέσαπαϊ αὐ τι βουϊρῦου ἴδια πϑασιβ δϑῦ, ὈυΪτηῸ 
γ8 17. 18 ἀθβουϊρίαθ, ροβὺ βἰῃρτα!αγθτα βθῃ θη Ἰδυστα ΤΗΘΙ ὈΤ18 ΘΧΡΙΠΙοἰδα6 
οὐ βυτηδίβθ (ἐάν τε... καὶ νβ 19. 20; ἀνάγκη καὶ. .- καὶ γ8 22. 28). 

18. πολλάκις δὲ αἵ ἕξεις ἡναρίδάντοι) ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων: 089 
Θηΐπη ὉΠ8; ΡγΟβοῖβοὶ ἀτοία βαηὺ γβ 1 8αᾳ. ἃ βϑῃϊίαξθ ὑγιεινά, πραττόμενα 
ὑγιεινῶς καὶ ὡς ἂν ὃ ὑγιαίνων, θοᾶθμῃι ἀοορηῦ αὐἱὰ ᾿ρβῶ 510 βϑηϊίδβ. 
Ἰέθπι ααἱ πονϊῦ τὰ εὐεκτικά (γ8 20) 1. 6. τὰ ποιητικὰ εὐεξίας, (γ5 28) 
μδδαγατῃ ἱρβῖπιβ τῆς εὐεξίας ἴ8.01}} πορούϊο πονουῖδ, Πιοὶῦ πῶθο Ατἰβύο- 



284 : ἈΒΙΞΤΟΤΈΙΠΙΚ ΕΤΉΙΟ, 

{φ πολέτος Εἰ 

1199 19 τῶν ὑποκειμένων" ἄν τε γὰρ ἡ εὐεξία ἢ φανερά, καὶ ἡ Ε΄ 
20 καχεξία φανερὰ γένεται, καὶ ἐκ τῶν εὐεκτικῶν ἡ εὐεξία 

καὶ ἐκ ταύτης τὰ εὐεκτικά. εἰ γάρ ἐστιν ἡ εὐεξία πυκνότ . . γὰρ Ήῆ ΓΡΎ Υ ΤῊ 
ἢ 

6165; ἢ60 5ἱ τϑοῦύθ ἀϊβραίΐων τὰ ποιητικὰ ὁοχ ποὺ ρθπθύθ τῶν ὑπολει- 
μένων Θχορρίδ; Ζ6]11ὰ85 δηΐτα ααἱ δᾷ εὐεχτικά ν8. 20 δαἀποίαῦ, Μυγϑίσχῃ 
τϑούθ ἱπύθυρτγοίαιὶ οουσροτῶ ἱρϑῶ Ὀθπ6 μεαρίξα; αὐὑδ Θηΐτι εὐεξίαν 
οἰποίαηῦ ππ110 τηοᾶο ἀϊοὶ ροββθ ὑποκείμενα τῆς εὐεξίας, νἱδαροταῦ ρούϊιβ 
Βουιρίογθυη αὐδὰ ᾿πἰουργθίαθασ, 56 αὐϑουῦαν ῥτοΐθοο, αποιηοᾶο πο 
ὕδτη ἀϊνθυβῶ, ααδ ἀϊούω βαπῦ, ὕπτα ἴῃ ἀπππὶ σΘΠα8 ΟΟἸΠΡῚ δῦσα ΠΟΙΏΪΠΘ 
ὑποκειμένων ἈΡΌΘΙΙΑΥΙ ρούαθηϊηῦ, ΟΘυῶ 'ἰπ τ ῥυϊσυθμη ροῦο δαάίοῦαν 
ΕΥΙζβομαθ πὰπὸ Ἰοοαμι ἰηὐουργυθύδηβ (ἔπ. Ἐπ. 1851. ρδρ'΄. 87.), αὖ τπὸ 
ΘΧΘΙΗΊΡΙΟ.. Θχουβαξιβ δὴ δἱ οἱ δι ᾿σοιητηθηθαυοθ 608 Ῥδγατη Ὑἱάθαυ Ὁ 
γτοβροχίββθ. Π1Ὶ6 ἰσίθαῦ ,,ὑποκείμενα, ἱπααϊδ, τ05. βίπριϊαθ ἴῃ ααϊθυβ 
ὀθγηΐδαν πούϊο Ἢ αὐ ',, οὗ, 982 ἃ 238“ αὖὑοὸ ἴοοο αὔστα ἰπύου γουθα δ 

᾿ μάλιστα ἔχων. τὴν καϑόλου ἐπιστήμην οἷδέ πως πάντα τὰ ὑποκείμενα 

.-....-- 

ορρομδηΐαν πάντα τινὰ καϑόλου τινὶ, ῬγΟΌΔΌ1]1Θ βαϊέθια. θδὺ αυοάδχη- 
τηοᾶο 46 τϑθυβ αὐἱθυβάδιηῃ βἰ προ] 5 αὔαπθ ἀθ τὸ αὐϑάδηη φΘΏΘΓ8}1 δρὶ, 
βοᾷ αὐἱὰ 810 ὑποκείμενον τῇ ἐπιστήμῃ αἸῖω οοὺ απδοϑῦϊο πθὸ 51 Ποὺ 
τϑρουύατη δἱῦ Ἰδιηΐαη τὰ ὑποκείμενα ταῖς ἕξεσι ἴῃ ΝΊΟ. ρογβρθούα 
ογαηῦ; Ἰαπᾶαῦ ἀθπΐατπθ ΕΥ̓ ὕΖβοιθ ἐωπαῦδτα ὑθϑύθτη ργδθύθυ 81105 ΤΎΘΗθ]6η- 
ναϊμίανα ἃ. Απίτηδ Ὁ. 8234, αἀαθη δαϊαὔυτη θνοϊαὐυπλαῦθ Ἰηγθηΐθ5. ποη- 
ΔΌΠ1ὦ ἀοοθηύθιη αὐδ8 δα πούϊοποβ Ατὶβυούθιἰοαβ οὐσίας δίααθ ὕλης οὖ 
τοῦ ὑποκειμένου ἡαποᾶ τῇ ὕλῃ γῬτορίπασυτα οϑὺ βρϑοΐμθ. Θυΐθυβ ῥτο- 
Ῥοβιθίβ 116 αὐδ8ὶ τ Ῥθπ6 δοίῷ αἰβοθᾶϊῦ; 14. βῶπθ οομπβθουθαβ τῦ Ῥϑαοῖβ 
γουθἱβ δαὺ ταυ]ύω οὖ δἰΐθμδ 1πύθυ 86 οὖ ἴδ]βῶ οοῃηρθββουῖῦ ϑαῦ 181] ἀϊχ οί. 
πο ἴῃ [81 γοοθ, οὐαβ ἀϑὰ ἴῃ οὐμἰοῖβ ργϑθϑουθτι ΠΠ0υ]8. πασᾶ 10 Ἰαύθ 
Ῥαύθαῦ αὖ ππϊοαίΐαθπιθ ρῥυϑθβίο βἰὺ, ρϑι]]ο Πρ θηὐ 8 ΟἰΤΟΌΤΊΒΡΊ ΘΙ Θη τη 
αὔαπθ αὖ ἴῃ τὸ αἰ ΠΟΙΠοτθ νἱἀθηάυτη ουὶὺ αὐἱά 511, αὐἰᾶὰ ροβδὶῦ 6886 τὸ 
ὑποκείμενον τῇ ἕξει. Ἐχοιηρία ἰριθανσ δου θατα Ῥγοΐθούαβ ἃ (8  Π]οΥ]- 
Ὀπ5, αὖ ἴρ8θ πᾶϊοο5: 1196 Ὁ 18--δο,, ἀἰδοουπθηᾶα ἴῃ δηΐπη0 αΐνγθυβα 
ΒΘΏΒΌΠΠΙ ΟΘΠΘΥΘ, ὃ ΒΘΏΒΙῸΒ οορἸ αίῖο, αυϊδ ἀϊγουβο ἱπίθυ 588 τὰ αἰσϑητά, 
ΔῸ 818 τὰ νοητά; πῶτι ἐπεὶ ἕτερα τὰ ὑποκείμενα, ἕτερα καὶ τὰ τῆς 
ψυχῆς μόρια οἷς ταῦτα γνωρίξομεν": 1216 Ὁ 12 58α. »πΠστα, ποία 9 
βοϊθηὐαθ ργοροβιθαια ϑεωρεῖν τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων τῶν ὑποκει- 
μένων ταῖς ἐπιστήμαις“: οὖ υἱάθ δ τη θη δ ] ΟΠ ΘΙη 1202 ἢ 6 »»ἐπεὶ 
ψεκτὸς ὃ ἀκρατὴς, ψεκτὰ τὸς σῷ ὑποκείμενα; ΘΥΘῸ ἀκρασέα περὶ τιμὴν 

μΌ]]ὼ δϑὺ, πθασθ Θηΐτη ΒΟΠΟΙ Ὑ116 οϑῦ αὖ γοϊαρύαθοθ νυ]0 1“. Ῥουγηθύεβ 
ἤρα ἀθιποπβύγαπαϊ σθπτβ 5015 ΜΜ,, βθᾷ ἀϑὰ8 γοοθ 0} ὑποκείμενον απο 
14 ἱπάϊοθῦυν περὶ ὃ ἡ ἕξις μΒαυᾶ δ] θηπθ 80 ἴρβο Ασϊβίοίβιθ νυ. 1868 Ὁ 34 
καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος (ἄδικός ἐστι) περὶ ἕκαστον τῶν ὑποκειμένων 
(οἷον --- Ὁ 1ὅ 8α. -- περὶ χρήματα, ἡδονάς, κινδύνους" περὶ γὰρ τοῦτο 
ὃ μοχϑηροὶ τυγχάνουσιν ὄντες καὶ ἄδικοί εἰσιν). Ὑποκείμενον ἸοΊϊζαι 
'μοχϑηρίας καὶ ἀδικίας τὸ περὶ ὃ; αποᾷ 51 αυἱδ Θοἄθηι τηοᾶο δᾶ 
᾿ποβύσατη ΝΊΟ, ἸοΘΌτη ἰτϑηβίουτοῦ, ἰάθη ἠαβυίαθ ὑποκείμενον Θββϑῦ 80 ἴη- 
7αδυιϊαθ, Τονυϊθαδίηϊ ἰάθη δο ἱριδνίαθ, αὖ Ἰϑοθτοῦ ἀθμηιοπβίχαθο 1129 
τ 18 ἱποορίαδ. Απάὶ οὐΐαπι Ῥ]αίομπθμι, ααἱ ααστα ὑγΐω σθπθγὼ Ποτηϊπατα 
(φιλόσοφον, φιλόνεικον, φιλοκερδές) αἰδυϊηραθηάα, βἰηὺ ἃ, ἘΘΡ. ὅ81 ὁ 

“ἢ φρουρὶὺ ἰύοτη 6888 ἡδονῶν τρία γένη, ὑποκείμενον ἕν ἑκάστῳ τούτων, Υ006 
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Ειτσαρκός, ἀνάγκη καὶ τὴν καχεξίαν εἶναι μανότητα σαρκός" 1139. 32 
καὶ τὸ εὐεχτικὸν τὸ ποιητικὸν πυκνότητος ἐν σαρκί. ἀκολου- 
ϑεῖ δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐὰν ϑάτερα πλεοναχῶς λέγηται, 
καὶ ϑάτερα πλεοναχῶς λέγεσθαι" οἷον εἰ τὸ ἄδικον, καὶ τὸϑῦ ΑΛ "ν- τον 

9 δίκαιον. ἔοικε δὲ πλεοναχῶς λέγεσϑαι Ἰὴ δικαιοσύνη καὶ] ἡ ὙΚσ υτὰ 
ἀδικία, ἀλλὰ διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι τὴν ὁμωνυμίαν αὐτῶν 
δ ἐσι. δι δ ι:ὐὐῶν λες,, «.-. 

φῦ. 26. ΒΕΚΚ. εἰ τὸ δέκαιον, καὶ τὸ ἄδικον; ΚΡ εἰ τὸ ἄδικον, καὶ ἡ᾽ 
ἀδικία; ν. δᾷπού. 29. Γ δικαιοσύνη καὶ] 508ρ. 

ὑποκείμενον Βοϊ]Π]οοὺ 1ᾷ ἱπᾶϊΐοδμβ, ἀπᾶθ σαξϊο ἀἰβοθυμ θη! ἀθϑυσηΐα 5 
γ6] αὑο βρϑούθὺ. ὅ:π αὐδοταύαν, αὐϑηΐα ἴῃ ΠοΟ γοοδΌα]ο απ881 ναγιθίαβ. 
ΤΘΥασα ἰμέθυ 86 το αὐδχατη 6888 Ῥοξβῖῦ, Ἰοραία: 121 ἃ 8ὅ; 01 αὐτὰ 
γουρᾶ βηὺ τῶν πραγμάτων ἐν οἷς τὰ ὑποκείμενα διαφέρει τῷ εἴδει ... 
ἢ τὸ παράπαν οὐδέν ἐστι... τὸ κοινὸν ἢ γλισχρῶς, τοὶ ρα] οα6 ἔογτηδ 
αἀϊοῖδαν ὑποκείμενον οἰνίὈυΒ; 1ᾷ Θπῖτα ἀθηιοπβίγαξαν, αὐϑπδοααϊάθτῃ ὑδπὶ 
αἰγθυβα βἰηῦ γϑυθση ΡΠ 1Οδγατη σΘΠΘΥδ,, ὉΠ ΠῚ ΟἾῚ8Β πού ΟΠΘΙ ΟΠ 6886. 
Ουδργορῦου 6 γϑυδὶβ 11115 ΝΊο., ἀθ αὐἱθὰ5 ἀριδαγ, ῥυϊσηθτη αὐἰάθημ, ααστη 
ΠᾺ]}18, ἀπ ϊζαὐο βἰῦ αὐἰη βοαύθηξϊα ἴρβῶ ἰἰῶ δἰῦ οοτηραταίω αὖ 8ΔῸ ἰη110 
αἰχίτηπβ, 1ἃ ἀϊβοαῦθν, αἀπδτα τηα]ὔατη γοχ ὑποκείμενον ἀρτιᾶ Αυϊβύούθ θυ 
αἰρϑιῦ αὖ Ἰᾶτὰ ῥγὸ ἐθυγαΐπο 10 ἐθομηῖθοο ἀπθὰ ὈΔΥΌΔΙΘ σγοοδγητβ βιθῦὶ ο-- 
Ῥοῖπᾶθ πο ποσϑυθυΐμῃ, δὶ τὰ ποιητικὰ τῆς ἕξεως (γ5 28) ῬΥϊὰ8 τηθιηο- 
ταῖδ, θϑβθηὺ γνϑὶ ἀθ 1118 5018 αυδογθγθίαν, ἔουύδββθ ΠΟΙΊΘΙΙ “ποκείμενον 
ΤῊΪΠΤΙ8 ΡΙδοϊδατιιμα ξαϊδβθ; αὐδίηαθθια δα τοπὶ τὸ περὶ ὃ ἡ ἕξις (αὐοά 
βαθρίαβ ὑποκείμενον γοθδυΐ γιάθχητιβ) οογδῶ τϑθομθ οὰπῃ 118 οοηϊαπούαμι 
6886 οοπδίδὺ αὐὑ88 ποιητικὰ Βαηῦ: ν. 1104 Ὁ 19 πᾶσα ψυχῆς ἕξις, ὑφ᾽ 
οἵων πέφυκε γίνεσϑαι χείρων καὶ βελτίων (ΔΈποα μδ66 βαπὺ τὰ ποιη- 
τικά3), πρὸς ταῦτα καὶ περὶ ταῦτα τὴν φύσιν ἔχει. 

Ωῦ. οἷον εἶ τὸ δίκαιον, καὶ τὸ ἄδικον (ΒΕΚΚ.) Ῥαρ]ίοθιι ἄἀθιηοι- 
βύγϑηαι ζαου]ςαΐθιη Ὁ Ασιβέοίθθ ρχοροβιθαμι 6586 δὰ ἃ 117 δάπούαυϊμμβ; 
Θᾶάθιη ΘΌΡΙΙΟΙ τῆοὸχ πϑασαβ οϑῦ, αἀαστῃ αἰγουύβα 7αϑυι 186 σόποσῶ (1129 
Ῥ 2ὅ οὐ 1180 8. 14) ἱπᾷθ 6886. οβύεπᾶδῦ, αποᾶ ὃ δίκαιος αὔᾳαθ τὸ δίκαιον 
ἰΐθιηῃ ἀΐϊγθυβθ ἀϊοαΐασ, τὸν δίκαιον γοιὸ οὐ τὸ δέκαιον ̓  Ῥυΐαβ (υ8.31 5.) 
τ ᾿πγθηθυὶῦ αὖ ἃ φοπέτασίο ΘΘΠΘΥΘ ρτοβοϊβοαθασ. ΕἸΥΡῸ ἱρβίὰβ σοὶ Θου- 
οἰπηϊίαβ ροβύσϊατ νἱάθίασ, π6 γε 2ὅ δᾶ ργοροβίϊαση ορὰβ δοοθᾶθῃβ αε]{6- 
τσ ὑϑηθατηῃ ἀοταοηβέταηαι τοδὶ οπθηα ΘοΙητηθιηοσοὺύ. Εὖ ϑαηῦ γνϑϑυϊρσίω ἴῃ 
11., πορηρϑηδίατη ᾿βέατη ΠΥ ἢ5. ρούϊαβ ἀθθουΐ αὐδηι βουϊρίοτι ; ΚΡ ϑηΐτη 
(81 ΒΟΚΚθυττα γϑοῦθ ᾿ηὐθ]]6ρῸ) οἷον εἰ τὸ ἄδικον, καὶ ἡ ἀδικέα; ΤΙΡ 
οἷον εἰ τὸ δίκαιον, καὶ τὸ ἄδικον καὶ ἡ ἀδικία. Ἐυῖΐδ56 ἰρσίθαν ἃ 
ἸηΪ10 ΘΟμ]οΐαπι οἷον εἰ τὸ ἄδικον, καὶ τὸ δίκαιον" καὶ εἰ τὸ δέκαιον 
(81 οοείβ τὸ ἄδικον), καὶ ἡ δικαιοσύνη (γ61 οοτίθ ἡ ἀδικία). Οοπίτα 

ὲ γ8 20 ἴπ Ὑϑυθὶβ ἔοικε δὲ πλεοναχῶς λέγεσθαι ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀδι- 
κέα (ΜΡ ἡ ἀδικία καὶ ἡ δικαιοσύνη) τηδ16 ἰηϊαΐα 7πβέϊξια; 5ου. λέγεσθαι 
ἡ ἀδικία; ΔῸ Βδο διηΐτα, Π]αβίγαυα νβ 81 6. νἴτυση ᾿η͵αβύσπι, γί ρᾶτα- 
ἔα; Π60 81 ἴᾶτι τὸ πλεοναχῶς ἴῃ Ἰαβυϊ ϊᾶ οοπβίαγϑὺ, βϑηὐθηϊᾶ, 11ἃ ἀκο- 
λουϑεῖ δὲ γ8 28 5αᾳ. Ορὰβ ξαϊδββϑῦ. 

21. διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι τὴν ὁμωνυμίαν αὐτῶν λανϑάνει 86. τὸ 
πλεοναχῶς. ΜιάοΒ τὴν ὁμωνυμίαν 6856 τα 8. ἰρβθᾶβ Ὧπὸ πόιηϊπθ ἱπᾶϊίαβ; 
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1129 «98 λανϑάνει καὶ οὐχ πέρι" ἐπὶ τῶν πόρρω δήλη μᾶλλον᾽ ἡ Ε 9 
γὰρ διαφοψὰ πολλὴ ἡ. ὁυπκορβο τὴν" ἰδέαν, οἷον ὅτι καλεῖται 

80 κλεὶς ὁμωνύμως Υ̓ τε ὑπὸ τὸν αὐχένα τῶν ξῴων καὶ ἧ τὰς 

ϑύρας κλείουσιν. εἰλήφϑω δὴ ὁ ἄδικος ποσαχῶς λέγεται. 

Ζ. ἤ, τᾷ ο͵ δοκεῖ δὲ ὅ᾽ τὲ παράνομος ἄδικος εἶναι καὶ ὁ πλεονέχτης [καὶ 
᾿ κ.: μ ᾿ 

80. κλεὶς] ΚΡΤ, κλεῖς. ΚΡ ὁμώνυμος. 82. 88. [καὶ ὁ ἄνισος] 5ι8ρ.; 
καὶ ἄδικος ΚΡ, 

ΠΘαᾺΘ ϑηΐπι δἀάίξαϊη δῦ σύνεγγυς ὄντων. Οδὔογυμη δα ἰᾷ ἀϊβουηθη 
αυοά 6 Οεὔθρ. 1 βαϊβ πούπτη θϑῦ, τὔσπιπη 46 βυμουλυταΐβ δὲ ἄθ Βοτηο- 
ΠΥΤ8Β αὐδοιϑξαγ, Ἡ. 1. ΟΥΩΠΪΠΟ ΠΟῚ γοϑρί οἰ αν; Πθ60 Ῥτοΐθοίο, αὐὐτὴ 1 
7αδυἃ αὐτᾶσαθ υἱπου! μὰ ΘΟΙΠΤ τ ΠΪ8. σΘπθυῖβ πᾷ ἀθϑιξ, πουηθη συνω- 
νυμίας αἸϊδηθτη αϊδδοῦ. ὅϑ'θα οὐϊδυη ἴῃ τ ΐΠΟΥΘ ἀἰβουθπ ᾶ ΥῸΧ ὁμωνυμία, 
πϑρΊϑοῦο Ῥσυόρυῖο αϑα, 1πΐογάθμ οοουγυῦ γοὶαὺ 1194 θ6 τὸ δ᾽ ἐν τούτοις 
(ἔν τὲ οἰκέταις πρὸς δεσπότην καὶ ἐν υἱοῖς πρὸς πατέρα) δίκαιον ὁμω- 
νύμως ἂν δόξειε() λέγεσϑαι τῷ πολιτικῷ δικαίῳ. 

29. ἡ διαφορὰ ἐν ἡ κατὰ τὴν ἰδέαν θα. οϑὺ αὐδ ΟΟ}15 σουηϊδαγ. 
Θυδηηατπδτη τὸ ἀὐνεννας (γ8 27) δίαπθ τὸ πόρρω (γ8 28) πα πΘΟΘΒΒΑΙΊΟ 
ἱπᾶθ οὐἶδαῦ αὐγαμι γ68 ΒΘΗΒΙ 5 ῬΘΙΟΙ͂ΡΙ Ῥοββϑιηῦ δπηοη. [ὴ6 ΘΧθιηρ ]ο 
τῆς κλειδὸς αὐοᾶ βθαυΐθαν οὗ, 5] νἱβ 482 Ὁ 22 βα. 

81. εἰλήφϑω δὴ ὁ ἄδικος: οὖ 14, αποᾶ Ἰαὐδὺ μούίαβ ἱπ ἱπ͵αβεϊ 
(γ5. 27), ἴπ ποὺ σϑρϑυϊαῦασ; πα]]ὰ θηΐπι ἀσθιῥαύϊο δϑὺ αὐἱπ οὐϊδιη ΠοτηΟ 
Βδριῦα αὐοάδπι ργαθάϊθαβ, απδηιν!β δ᾽ 8. Βαρτῶ τηθηθίο ποη δἰ ἔδοῦα, 510 
ἰπΐον 11ὦ ὑποκείμενα τῇ ἕξει Υ8 18. 19. 

82. 88: ΚΡ δοκεῖ δὲ ὃ τε παράνομος ἄδικος εἶναι καὶ ὁ πλεονέχτης 
[καὶ] ἄδικος, ὥστε δῆλον ὅτι καὶ δίκαιος ἔσται ὅ ἐξ νόμιμος καὶ ὃ. 
ἴσος. Ὥπο βαπὶ δΌ αἰτᾶσαθ ραυτίθ ρϑῆθγδ, 80 αἰύθυῶ (π᾿ δύο νἱτο) τύ 
ποιηῖπδ, πὸ (ψόμιμος οὐ ἴσος); δὖ 8ΔῸ αἰδογῶ (1π γίτο ἱπ]αβῦο) ααοάδηῃ 

᾿αλοῦς- οονΐθ χηρᾶο ἰχία ποιηΐμδ: νοοαΐαν δηΐτι (οἵ. Ὁ 1) οὐΐαπι ἄνισος, θᾶσαθ 
: ΟγΌ08. γϑοΐθ ϑυπᾶρθηι ποίδυϊ αὐἱ γασοὸ ἀϊοαίαν πλεονέκτης Θομιρτοῦθδῦαν 

Ὁ 10. Τῦα τϑῖὰ Βᾶρθυθ, αἰοαπασθθ ἀθ ῥυϊπηῶ βϑηϊθηθῷ ἃ 82. 5. Ἰπαϊοοῦαγ, 
6Χ γΘ]1αυὶ8 ἀρραγθῦ; π6Ὸ τηΐϊηὰβ οογύτμῃ, ἴῃ 1110 ὑγ]ρ1101 ΠπΟΙΩΪη6 Υἱυ] ἴη- 

᾿ 250] ἴΠ6586 δ᾽ϊαθδτη αἰ Που] αΐθιη. ἘΣ θηΐπη 51 δ 11 010 ΒΌΡΡΥΘΒΒΟ ΠΟΙΪΠΘ 
τοῦ ἀνίσου ἄπο ἰδῃύυτη ρῥτοροβίία ἔπουϊηῦ, ποῖ ὑδηξαϊη τ65 Ῥυΐπιο 6χ- 
ΡῬϑάϊίω ΠΠαὐὰ ροβύθω ἰουυύϊἃ σόοοθ ἱτηρϑάϊαθαν πθοθ886 ουϊῦ, 5864. απδθυῖ 
οὔϊατα ρῬούθυϊῦ, ααἱ Παὺ αὖ 1160 ὃ ἴσος ἑαπαθδηι οοπύχαγίβ τῷ πλεονέντῃ 
τηϑρῚ5 οομβίθῦ αὐϑὰ ὃ ἄνισος ἰδπαῦδπι οΟμβπἶθ οἰάθη. ϑ8:1π Ἰδπὶ ἃΡ 
ἰηἰδο ὑσΐω ποιηῖπῶ ᾿ἱπ͵αθίο, ἃ απὸ οἸηπῖὶβ δυρτμηθηθαῦο ὈυοβοΙβοι [Ὁ 
Ταργιπὺ ἱπάϊζα, ῬγῸ ὕθῃοσ δυὰβ Ἰοοὶ ἱπᾶθ ἃ τ 17 δαὺ ὑδηὐαηᾶθτηῃ οοΥΐθ 

᾿ ϑγδῦ ὉΠΠΟΙ ἴῃ ὙἱτῸ 7αβύο ἰὔθια ὑυῖρ]οχ σθηιβ ἀἰβοθυπὶ ροϑϑιῦ, δαῦ πῦτη 
1ηὔου πογηΐϊπῶ ἰπὐαθῦϊ 6 τηθᾶϊο ἰο!]θπάπιῃ, ρῥυϊαβασδιη γὸ8 δὰ Ἰαδίππι 
ὑτωπδίουγθῦισ, [Ιὐθασθ ααὰτῃ Ὁ π80 ρδυύθ οὰτῃ Ρ]θυίϑαπθ || 0γ18 ϑαϊθϊο 
Βοκκουΐ βὑθὺ, δῸ 1Π1ὼ 10. ΚΡ: δαυϊάθηη ορύϊαο οοαϊοὶ αββοηθαν. Οὑδθ 
Θηΐτα οὐβύανθ ἀϊοθραμιτβ, ἰθυίοτῶ βαπῦ, ἀσπτησοαο δηϊηδανουθαηδαν αὐδθ 
ααὖὺ οοτία, αὖ πα ἱπηργ 811} νἱδοθαπίαγσ. οι ]Ποθὺ Αὐἱβύουθὶ ὑδη- 

᾿ αὐδηι πϑὰ ὑγϊδατη σόόθιι ἴῃ ἰη͵αβυϊ ἃ τηδχίτηθ ργϑϑίοσ παρανομίαν ΟὉ- 
νουβαΐδμι 6880 τὴν πλεονεξίαν; ταῦϊῦο ταΐϊπὰβ πϑιθαύαμα ἔαΐθ8θ τὴν ἄνι- 
σότητα, 8568 ἴἰὰ αὐἰάθηῃ αὖ ἴῃ ΤΘΡὰΒ ᾿π͵πδυϊβ τὸ ἄνισον ταθρὶβ γϑοθρύσμι 

ονισαν ὦ. ἀν ζγις 
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Ἰκαὶ ὁ ἴσος. τὸ μὲν δίκαιον ἄρα τὸ νόμιμον καὶ τὸ ὑόν ς τὸ 

δ᾽ ἄδικον τὸ παράνομον χαὶ τὸ ἄνισον. ἐπεὶ δὲ καὶ πλεο- 1129» 
3 3 Ἁ 

νέχτης ὃ ἄδικος, περὶ τὰ ἀγαϑὰ ἔσται, οὐ πάντα, ἀλλὰ περὶ 
[χὰ 3 ΄᾿ 3 ᾿, τ ᾽ Α Α ς -» 9:38, 3 , ὅσα εὐτυχία καὶ ἀτυχία, ἃ ἐστὶ μὲν ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαϑά, 

ἍΠΠ ΜΓ 
81. καὶ ὃ ἴσος] ΚΡ καὶ ἴσος. ς οκῳ πρῶς Σὲ, 

1. δ᾽ ἄδικον] ΚΡ ἄδικον. ἐπεὶ δὲ καὶ] ΚυΜΡΟ» ἐπεὶ δὲ. 5. ἔσται) 
οἵη. ΚΡ. 

6588 γἱ ἀθγθύαν ααδηι ὁ ἄνισος 46 ᾿ἱπ͵αβιϊβ Ποτηϊπὶθα8. Ῥυΐτηο ἰσίθαν γ8 88 8., 
αὐστῃ οοπέγανο, τῷ πλεονέχλτῃ δρρβι]αὐϊο᾽ ἀοβίἀθγαγθίθν, ἱποϊαϊῦ ἴῃ τὸν 
ἴσον αὐαἱρρθ αὐοα ποηθ ἀππτὰ δαθββοῦ; ἀθίπμαθ τησξαῦο Ὅπου οὐ 1πη- 
γΘΙΒΟ ΟΥ̓ΔΪΠΘ γ8 84 8. τὸ ἴσον ρτδϑροβιιῖδ, ππᾶθ ἴῃ ἰη]αβυϊαμι ΠΟΤΉΘΗ 
τοῦ ἀνίσου τοαῦγο σΌΠΘΥΘ, απὸ ἴδ 0118 δοοϊρουθίαν, ἱπαποθυθῦ; ἀθηϊαὰθ 
Ὁ 1 54. οοπιτηοσαύαβ ἴπ ποίϊομθ πλεονέπμτου 60 ρουυϑίηῦ αὰὸ ὑθπάθθεαῦ 
αὖ 1ηὐο]Προγθῦαν θαμὰ τθῖὰ, απ88 ὑγιᾶ 118 γοοθ ἀϊοαΐαν, γϑούϊπιβ ἴῃ οΠι- 
65 Ραυίεβ θχρυϊπηϊ, 81 ἰρβατη τὸν ἄδικον γοοθπιαβ ἄνισον (Ὁ 10). 
Νοι τὴδ]6 πο Ὡἀβουϊ αν ππὰ8 ΡΟΪ  Ἰοουτπη ἸοΟΒ πηι 511Ὲ1}1 ὕπτ αἱ- 
γΘΥΒΟ γΟΘΒΌ]Οστιτ ἀ58: οἵ μὲν ὡς ἴσοι ὄντες πάντων τῶν ἔσων ἀξιοῦσι 

Ε πὲ ἄνισος], ὥστε δῆλον ὅτι καὶ ὁ δέχαιος ἔσται ὅ τε νόμιμος {159 88. 

μετέχειν, οἵ δ᾽ ὡς ἄνισοι ὄντες πλεονεκτεῖν ξητοῦσιν' τὸ γὰρ πλεῖον. 
ἄνισον 1801 ἃ 88. 

2. περὶ τἀγαθὰ ἔσται, οὐ πάντα κ. τ. Δ. Εδοπΐμ 81 ποη δᾷ Ὀομδ 
801 βρθούαγθί, βθ οὐὔϊδιη δα τηδ8]8, θϑϑβϑῦ ΠΟΙ τηΐπὰβ μὲετονέχτης (Ὁ 7), 
βίη δ οἸηηΐο, ὈΟΠΟΥη σθπογῶ χοίοσαϊαν, δ αὐοἀᾶδηι σθητβ ἴῃ απ0 
ΤῊ Δ ΠΟΥ̓ΘΤῚ Ῥαγύθιη 5101 1081 ἈΒΒΌΙΙΒΙ586 π60 πούδι ταϑ ἃ γη τα γΘὕα ὨΘαῸΘ 
οαϊαπδηι οὔβειί; Οὗ 1169 ἃ 84 ἐν πᾶσι τοῖς ἐπαινετοῖς ὁ σπουδαῖος. 
φαίνετδι ἑαυτῷ τοῦ καλοῦ πλέον νέμων" οὕτω μὲν οὖν φίλαυτον εἶναι 
δεῖ αἴαπθ ἴυ. ἃ 12 (ὃ ἀγαϑὸς -- ἀπονέμων ἑαυτῷ τὰ καλλιστα καὶ 
μάλιστ᾽ ἀγαϑά 1108 Ὁ 29 --Ὁ καὶ αὐτὸς ὀνήσεται τὰ καλὰ πράττων καὶ 
τοὺς ἄλλους ὠφελήσει. 

8. περὶ ὅσα εὐτυχία καὶ ἀτυχία, ἃ ἐστὶ μὲν ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαϑά. 81 
ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΟ ὈΥΠητ τ ἀπθθγϑιητιβ απδθηδηη 1Π1ώ Ὀοπα βἰπὺ περὶ ἃ εὐτυχία 
καὶ ἀτυχία, ὑτῖα, θοπογατα σθηθγα ἀἰβοθυπθπᾶδ 6886 (τὰ ἐχτός, τὰ περὶ 
σῶμα, τὰ περὶ ψυχήν) ππουβαὰθ δυαϊνίτητιβ νυ. δα 1098 Ὁ 12-- 90; ἀεοϊπᾶρ. 
Ὀθαὐ αύθηη αὐϊάθιη δαρτιβϊτι αὐἱὰ 6586. απᾶτα αὖ ἔογύαπδθ ἀθΌθυ! ροββίῦ, 
ζογθαμδτη γΘ7Ὸ ἴπ 118 βρθϑοίδυὶ απ υἱοιββι 11 τηδχῖτηθ. ΟΌποχία βἰηῦ 
ΦΡΡαγαϊῦ 4 10. 11; ψυχῆς ἐνέργειαν ποιάν τινὰ κατ᾽ ἀρετὴν (γ6] τὸ 
δι᾽ ἀνθρώπου 1112. 8 88) ῬγΟΥΒῈῸΒ Πυα ΒΘΠῸΒ 6886: ἂθ ἑοτύαπᾶ ἰδηααδτῃ 
οὐδ ἴῃ 115 ἰαπύαχη ΡΟΒ86 αὐδοτὶ, ἃ ἢ ὑπάρχειν ἀναγκαῖον ἡ σύνεργα 
καὶ χρήσιμα ὀργανικῶς (1099 ἢ 236---28). ΤῬιχοτὶβ ἰσίξυν περὶ ὅσα εὐτυ- 

“«ία καὶ ἀτυχία οοτῖο Θχέθγπδ, θοπδ 6886 οτηπία (οἴ, 1828 Ὁ 27 τῶν ἐκτὸς 
ἀγαϑῶν αἴτιον ταὐτόματον καὶ ἡ τύχη), τιϑὸο τηΐϊππβ ῥ]θγϑαθθ ΘΟΥΡΟΥΪΒ; 
Β0ἃ π δηΐτηὶ αὐἰάθηη Ὀοπῶ αἀππιπὶ 8118. τη]ξδ, ἔπτη ΘΟΥ Τ᾽ υδράδμ 48 
δὰ ΤΆΟΤΘΒ ἔδοϊπιπῦ Θχοϊαβῶ, Θ856 Θοποθᾶθ8, 51 τηθη] που ἦϑος. εὐγενὲς 
ὑπάρχειν τοῖς ὡς ἀληϑῶς εὐτυχέσιν (1119 Ὁ 8. 39). βιὰ Πᾶθο ααϊ- 
ἄδθτα ἔἕοσύαπδθ ἄοπῶ απᾶθ υἰψίτηα, αἰχὶ, ἢ. 1. βοροβίθα δββ6 νἱἀθαπέαν ἴη- 
Βϑαιθηδὶ πιθυηγο ἃ ἐστὶ μὲν ἁπλῶς Χε) ἀγαϑά, τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεί: {8 
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1129.» ἀτινὶ δὲ οὐκ ἀεί. οὗ δ᾽ ἀνϑρώποι ταῦτα εὔχονται καὶ διώκουσιν" Ε 5 

ΘΏΪΠ ΒΘΙΏΡΘΙ δίατπθ οπηΐ ρα ργοᾶθ886. Ἐτρὸ υἱἀθπμάσχα, αὐϑθηδπὶ βἰηῦ 
Ἰβίῳ ἁπλῶς ἀεὶ ὄντα ἀγαϑά. Ουΐαβ γοοῖβ, Ῥυϊμηστα ἦδτι ἴῃ ΝΊΟ, οοοαν- 
γοηθβ, πασχα ἰδ 1ηὐο! Πσαῦαν αὐ ἁπλῶς δὰ Θπαηὐϑηαὶ τηοᾶπηῃ (θα οορὰ- 
Ἰαᾶτὰ αὐ88 αἰοϊθαν ἐστὶ) Ρούϊιβ γοΐθγαθαν. ααδπι δια πούϊομθηι Ρτϑϑαϊοδίὶ 
ἀγαϑά. Ἐεὺ θηΐτη αὐδϑὶ ἴῃ Ὀγθυῖαβ οοηὐτδούπμι Ἰοαποπαὶ δθηὰϑ ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν; αὖ΄ς, ἁπλῶς“ αὐδο]οὺ γὸβ ἀϊοαῦαν 6856 αὐοᾷ Θοβὺ δὶ δῦ 
ΟΠ ηΐ ἐθηιρουιτη, πιοαϊ, Ππουηΐμιιπι, ΘΟ μα Ἰ ]οπατα γαγθύαῦθ βορυθσθύυγ; ἰᾷ 
αὐποὰ Δ αἰϊᾶ γμᾶτῦθ Ἰὐλαδδ ταὐϊοηθ οὐϊδπλ γοοϊθαβ ὅλως δία, φύσει 
βἰρῃϊδοαύαγ. πὰρ βϑαυϊίαῦ νἱὰ μι ἁπλῶς, αἰγατα ἱπητηϊπααῦ ἃ π 
ϑαρθαῦ, ὑθτη ἃ πούϊομθ οαἱ δια] πηριθαγ, ἔατι τηρχίπηιθ ἰπ8θ ἀρίϑμι 6888, ὁ 
αὐϊὰ δῦ οορίναξαμα ἀαὐὺ ἀϊούαπι τῷ ἁπλῶς ἰδπαῦθηι τηϊηῦβ ὈΥΘΥ ΘΓ 
Θηυποϊαῦαμα ΟΡΡοπδύαν. Ξδθρ6 ϑηΐη.,, ἁπλῶς“ οϑὺ υοά 80 ἴῃ ΘΘΠΘΥΘ' 
ΘΟΠΒΌΙΩΤΩ Δ τη οὐ γϑυιββιπιθτη δῦ (Ε 1188 ἃ 88 κακία ἢ ἡ τελεία καὶ 
ἁπλῶς ἢ ἐγγύς; 1118 ἃ 28 ἁπλῶς μὲν καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν βουλητὸν τά- 
γαϑόν), 86 ἴύθιι ΒᾶΘΡΘ 18 αὐοὰ ρϑηθυὶβ αὐἰάθμηι Δ] οαἾιβ οϑῦ, δὖ 1 
οομηρογαῦαμι αὖ ηΐβὶ 8118 δοοθάδηῦ ῬΘῚ βἰῃροϊο, ααδθατθ δανδο  σαπᾶυτη 
δῦ ΘΏΏΟΙ ῬΤΟΡΥΪδ ΟΘΠΘΥΪΒ νἱβ 78ηι 50 πὰ}18. Ουδιῃ ἀϊνουβιψαθοσα 11οθαῦ 
ΘΧΘΙΊΡ]15 1ΠΠαβύγαυθ πΟημ1}}15. Ἁπλῶς ἀγαϑὸς 5᾽πη0 Δαθῖο Αὐἱϑύοὐῦθιὶ ϑϑὺ 
αὔθ Εὶ 8 Ῥτορομῖν ἐν τοῖς οἰκείοις δυνάμενον τῇ ἀρετῇ χρῆσϑαν (1129. 
Ὁ 838), ἔχοντα τὴν ὅλην ἀρετὴν ἣ τοιάδε ἕξις ἁπλῶς (1180 ὦ 18); Βρᾶ 
ὃ Ῥουἤθοβίομθ ὉΠ αυδηύαχα δθθδὺ, ϑοοθᾶδῦ ΘῃΐἷΠ) ὨδΟθβΒ6. θϑὺ ἡυβάμοι: 
ἁπλῶς μὲν ἀγαϑός, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ἕτερον. Ἰύθηη γϑῖοὸ ,, ἁπλῶς ἀγαϑὸς “ 
1180 Ὁ 27 ὁ κατὰ τὴν καϑ' ἕκαστον παιδείαν (λεγόμενος), αὐἱ ΠΟ 
ἰφηύαμπι Ἰθραμη ὈΘΠμΘἤοῖο δα οΟἰγι]θηὶ Υἱγθαθθιη ἰπβίσαούαβ οϑὺ, βθᾷ ῬγῸ 
ἴη 4016 βαὼ Θἀποδίαβ δἴαπθ θἀοοῦαβ δα νϑγαχα μπαπηδηλ δ ϊβ Ἰααά θη ουθοῦαβ 
εϑὺ: ἁπλῶς ἀγαϑὸς καὶ οὐ πολιτικῶς μόνον. Νβ(ο τηῖϊπυβ ἀγαϑὰ ἁπλῶς 
ῬΘΥ 86 να]ᾶθ ἀϊγουβα οὖ ροβϑιιηῦ αἰοὶ οὐ αϊοαπθαγ. ΟΟἸ]αὐ 8 θηΐτα 118 
γοΥθῖ8, Ὧθ «ααΐθαβ ἈΡΊΠΗτΙΒ (1129 Ὁ 8 84.) ουχη Ἰοθὸ 1187 Ῥ 26 (διλητὸν 
μὲν καὶ αἱρετὸν τὸ ἁπλῶς ἀγαϑὸν ἢ ἡδύ, ἑκάστῳ δὲ τὸ αὑτῷ τοιοῦτον 
1. 6. τὸ αὑτῷ ἀγαθὸν ὃν ἢ φαινόμενον), ἰηδο!Πσοξαν Αἰ 6586 τὸ 
ἁπλῶς ἀγαϑὸν απο ορύϊομ! ομπηΐατη οοΟΙητηθηἀθῦαν, Ῥγουβαβ δα 118 
ἂθ αὕο νβ ὅ 8. οοῃύγασίω βθηϊθηίία οϑὺ (οἵ δ᾽ ἄνθρωποι ταῦτα -- τὰ 
ἁπλῶς ἀγαϑὰ --- εὔχονται καὶ διώκουσιν" δεῖ δ᾽ οὔ, ἀλλ᾽ .... αἱρεῖ- 
σϑαι τὰ αὑτοῖς ἀγαϑα). ϑοϊ!οοῦ 1116 ἁπλῶς ἀγαϑὰ αὐδ γοῖθ οοπᾶυ- 
οαμῦ; ορροδίνω Θδηΐμη αὐδθ ῥγῸ ἀΐγθυϑο ποιηΐησπι μρῖθα ἃ0 ἴΠ4016 γ6] 
δαπὺ αὐ1118. γ61 νἱἀθηΐαγ; ἷο ἁπλῶς ἀγαθὰ 686 τ5. αὐδ8 ἀπίγϑυβθ ααἱ- 
ἄθπὶ ἀδβὰϊ βαηὺ 56 Ῥ]θυῖβατθ 5: ΠρῚ}}15 ποοϑηύ. Τίθαθ αὐππὶ θῶ περὶ ὅσα 
εὐτυχία καὶ ἀτυχία δοουγαύίυβ. οἰτουμπβουαηξαγς ἃ ἐστὶ μὲν ἁπλῶς ἀεὶ 
ἀγαϑά, τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεί: οὖ ΔΌΘ586. αὐαἰάοιι ἡ θθηθαγ ἰηΐθυ ἔοτύππαθ ἄομϑ 
Θἂ -- 81 αὐὑδ8 δυηὖ --- αὐ ΠΘΙΏΪΠΙ ἀπαῦδιη ἀρθυγτηθηΐο Ταχὺ, οὖ ἃ 
οΟὈὐβουτᾷ οΥρῖπθ ἰουύαπδθ οορσιαϊο δ ᾿ρβᾶτη Βουατη ὈΟπουατη ὩδὑαγδΠ, 
αα8}18 τοϊαίω δια τ68 Πατηδπδδ ΘΟΡ ΒΟ, Ὀ6η6 ὑγϑηβίθυθαν ; Βα αποά- " 
πϑπιὶ δἰ Π]ὰα τοῦτα σθμιβ οὗ αὔϑηι ἰαΐθ ραύθαῦ, χηθαϊ να ϊοηϊ ρούϊιβ 
Ἰορϑηύίυχη Ῥουταϊ αν αὐᾶπὶ ἀοἤηϊίαγ. Νοαὰθ ἱπθοβοῦ μδὸ ἴῃ τ αὑ0 
ΟἸδηἀθυθμλαν, π181 ἀθβουιρὐϊβ ΒπῖθαΒ. δα βθαπθηύθιῃ 46 7αϑυϊ 1 ἀοούνΠϑγ 
ἱπᾶϊρθυθιηαβ. Αγ βύοῦθθβ ϑηΐμα, ἄστη απ τὴν πλεονεξίαν Θχρομῖύ, 8106 - 
γϑτὰ 7αϑυϊθίαθ ἔουτηδια ρυοροπῖῦ; ἀσπτηαθαθ τὸ περὶ ὃ ἐκείνη οἰγουτηβου οἱ, 
πα οχίραθη ραγύθιη αἰ δυθηξαθ οἦα5 ὩϑοΙγιῦ, ααὸὶ σΘ μου θυ βέλη 
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ΕΞ δεῖ δ᾽ οὔ, ἀλλ᾽ εὔχεσθαι μὲν τὰ ἁπλῶς ἀγαϑὰ καὶ αὑτοῖς τ1990 
"» ς - ς » » 

ἀγαϑὰ εἶναι, αἱρεῖσθαι δὲ τὰ αὑτοῖς ἀγαϑά. ὁ δ᾽ ἄδικος 

οὐκ ἀεὶ τὸ πλέον αἱρεῖται, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔλαττον ἐπὶ τῶν 
ς » » ΓΗ ΜῊ "β ᾿ ᾿ Ρ κ᾿ ᾽ ΄ 
ἁπλῶς κακῶν ἀλλ᾽ οτι δοκεῖ καὶ τὸ μεῖον κακὸν ἀγαϑὸν 

πως εἶναι, τοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ ἐστὶν ἡ πλεονεξία, διὰ τοῦτο δοκεῖ 

πλεονέχτης εἶναι. ἔστι δὲ ἄνισος" ᾿ἐὐσέσ: γὰρ περιέχει καὶ 10 

9 κοινόν. ἐπεὶ δ᾽ ὃ παράνομος ἄδικος ἦν, ὁ δὲ νόμιμος δίκαιος, 

8. τὸ μεῖον] ΚΡΤ,» τὸ μὴ. 11. κοινόν. ἐπεὶ] οχ ὑπὸ ΚΡ. οδὐδ. ναΐ. 
Ῥίατα ᾿πξουροπαηῦ. 

ἃ αβειδι ργορτῖθ αἰοία ἀϊνθυβατη θ8586 σαϊὺ. Ουδργορίθι ρυοοθάθηζθ᾽ 
αἰβρυξαύίομθ νοὶ δὰ ἢ. 1. τϑϑρίοἱὺ γ6] αποὰ ΠΌΠΟ ἱπομβοδύαχῃ Ομ ϑι 8Ὁ- 
βΟΙνθτθ ἐθηξαῦ, οαρ. 4 50.106 18 ὴ μὲν περὶ τιμὴν ἢ χρήματα ἢ σωτη- 
φέαν, ἢ ἢ εἴτινι “ἔχοιμεν ἑνὶ ὀνόματι περιλαβεῖν ταῦτα πάντα, 

. ἡ δὲ περὶ ἅπαντα περὶ ὅσα ὃ σπουδαῖος (1180 Ὁ 2). Νροραβδυῖο 
ἰἀδᾶν 1Π|Ὸ οοτΐθ αὐυδογθπάπθπτη ουϊῦ, απόπᾶτη οὐ δα αὐδβηϑιη γ68 το αὺδ 
γίγίαβ (οὐ ἡ καϑόλου δικαιοσύνη) τοΐοταϊαγ, απᾶ8 σϑπὰβ τῶν ἁπλῶς ἀγα- 
ϑῶν περὶ ἃ εὐτυχία καὶ ἀτυχία πο δταρΙθοίαϊατ. 

ὅ. ἀλλ᾽ εὔχεσϑαι μὲν (δεῖ) τὰ ἁπλῶς ἀγαθὰ καὶ αὑτοῖς ἀγαϑὰ 
εἶναι. ἘΠ ἀθρΙ]Π1Ο1 αὐδδὶ ΠΠοσατη Ῥοπούαμι πδέυτᾶ (ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαϑά -- 
τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεὶ ἀγαϑα) οὖ Βοτηϊπυτα ἴῃ πλεονεξέαν γτυθηὐίπτη ΘΥΤΟΥ τϑ 4 
εὐ βᾶπῷ τγαϊϊο ρυοθ8.}}1118 ἢὐ. Οὐϊ νϑῖὸ 14 ορίαὐ, αὖ τὰ ἁπλῶς 118, 510] 
βπῦὺ Ὀομδ, 51] αἰπὰ σαρίαὶ, αυϑιη αὖ 1086 810 θοπυβΒ. ΟΥ 1110 ἃ 14 τὸ 
τῇ φύσει ᾿ἀγαϑὸν εἴρηται ὅτι τῷ σπουδαίω ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ ἐστι καϑ' 
αὑτό: αἴαυπα καλὸς κἀγαθὸς ἴρβο 18 ᾧ τὰ ἁπλῶς ἀγαθά ἐστιν ἀγαϑά 
1207 Ῥ 82: αὔδα βθηϊθηξίϑη ορέϊιηθ, ἨΪ ΒΙΠΒΤΉΠΒ ΠῸΒ 11. ΘοΥταρ θ 118 
παρ αϊσί, δχροβίξαμη Ἰθρίτητιβ δῸ Ἐπάθμιο 1249 ἃ 4- -Ἠ;[΄ζ΄. -- Οδἔθγαση 
ἀρρατοί, ἴω αὐάοτα τὴν πλεονεξίαν ποίατὶ απαΐθπτβ ρΊατγα ρουϊῦ ; προ! ρὶ 
αποά 1680 αἰδουῖπβ 1ᾳγ 1ᾷ ἀρτῦ. : 

8. τὸ μεῖον κακὸν ἀγαϑόν πῶς: ἰἴΐὰ βαρρῖτιβ σοῦ 1181 Ὁ 20: 
1809 Ὁ 2345. 

2) 1129 Ὁ 11-- 1180 ἃ 18. μίας ἐσίψν 7ιδἐϊέέα τία ἀϊοίξιν" τ ὁ 
παράνομος ἐτη)ιιδέιιδθ, τὸ νόμιμον 7ιιδένηη 51ὲ (ἃ, 82--- 84), ἐϊηη οηυμθηι υἱἷγ- 
ἐμέθηι οοηιρίοοὐϊξιν)", ἔπη ρου οοία υὐγίιι8 68. Ναην ἴθηε8 οἱυϊέαξίβ εὐγυΐυεγ- 
βαηι Πποροϑέαξοηι οἵυϊδιιβ ἐγιρησιθέ (--- 1199 Ὁ 26); φιοάχιιε ἔην υὐγέινιἐο 
ῬΟΥ 86 ἨΟΉ 7αηλ Ἠδοοββαγίο ἵηοϑί, οὐ ροδϑίηιιιβ δ τη αἴΐοβ χιιοβηθ γϑοΐὸ 
αὶ, --- ἀἰΠοιϊηνιη, ἐν, πᾶς πὲ οὐ υὐγίιι8 εἰς αἰϊογιίην βαΐι8 --- αὖ 
Πας ιιϑενιϊᾶ, χιίηι α γορμδιιοᾶ ἐοέα ρεπαεαΐ, ποηιὶ αδέ886 -- 1180 8 18, 

11. ἦν: ἃ 82- 84, 0] ρμαπθ δοάθιι ογᾶΐϊπβ ὁ παράνομος δὰ τὸν 
᾿ ψόμιμον ὑγδηβιξατη, ρδταθαξ αὖ 'π4θ τὸ νόμιμον τορουϊγούασ, ΕΠ οϑὺ μαῖο 
ἀθιηοηβίνδ παι γϑθομϊ βὰῶ βάθ5, ρυϊάθιη βνιηαία ἃ 17 βα6ᾳ. Θυοά ἰρσίξατν 
αὐριππθηξαμη γ8 12--14 (τά τε γὰρ ὡρισμένα .... φαμέν) δἀάϊξην, ἴη- 
ΒΌΡΘΥ ἴῃ γ6 βα.ϊβ οουξᾷ --- τὸῦῷ ραββίση δὺ --- δϑἀ]αποίατη δβὺ. [πὰ αὰὸ τὰ 
νόμιμα δαἴατσθ τὰ δέκαια ᾶτὰ ἰΐα ἴπ ἀππᾶπὶ οοστιπίαγ, αὖ αἰτααπθ δὰ 
βαπᾶάθιη τὴν νομοϑετικήν, ατᾶθ ἴῃ ὙΘρυ]οα οβῦ, τοίοσαπθασ. [ἐϑατθ 
(γ8 14--19) 6 οἰνιξα 8 Ἰϑρτθτβ δἴαπθ 6 ἔπ τοὶ ρα ]οαθ ργοροβῖδο ἀϊ])αα1- 
Ὀδπάστη οτῦ, αὐἱὰ 50 ΠΠῸπα δίκαιον --- νόμιμον. Θυδ ἴῃ τ ἰξὰ Ἰᾶτα 
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᾿ς ἀβθυλϑ δῆλον ὅτι πάντα τὰ νόμιμά ἐστί πῷρ δίκαια" 

200 ΛἈΒΙΞΤΟΤΕΈΙΙΒ ΕΤΉΙΟ. 
» 

ὡρισμένα ὑπὸ τῆς »ημοθεεικῆς νόμιμά ἔστι, καὶ ἕκαστον τού- 

ἀρίστοις ἢ τοῖς κυρίοις, κατ᾽ ἀρετὴν ἢ κατ᾽ ἄλλον τινὰ τρό- 
πον τοιοῦτον᾽ ὥστε ἕνα μὲν τρόπον δίκαια λέγομεν τὰ ποιη- 

τικὰ καὶ φυλακτικὰ τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῶν μορίων αὐτῆς 

τῇ πολιτικῇ κοινωνίᾳ. προστάττει δ᾽ ὁ νόμος καὶ τὰ τοῦ ἀν- 
΄ 

10. κατ᾽ ἀρετὴν] οπι. ΚΡ, 18, τῆς εὐδαιμονίας) ΚΡΤΙΡΎΡ εὐδαιμονίας. 

αρὶῦ Αὐϊβύοίθθβ αὖ ἴῃ τὸ στα αὐβηϊ ὑπτὴ 84 Ῥ]θπδιη ὑγαούα ἑοη πη γ6561- 
γαὐῶ Ῥυορ 116 ογαῦ: αὖ οὖ τὶ θὐμίοθδθ τηθυηοῦ νἱάθυθῦαν πθ60 οὐταγδῦ, 5] 
αὔδθ. γαϊάρ ὡς τύπῳ (υὖ ἴρ86 Ἰοᾳαϊξαγ) ἀϊοία, οϑβθαῦ; πθαὰθ οηΐτη ΘΟΥΤ- 
᾿βοπᾶο 80 οἰγουμηβου θπο Ἰοοὰβ ἀθξαύαγτιβ οναῦ. Νὰ οἸμπῖηο ΝΊΘΟΙηδ- 
Ὅπθῳ. οὐπὶ ῬοΟΙΙ1οῖβ. ἀπὰπὶ ΟΡΒ. ΘΟΠΠΘΘΥΘ Θ᾽ υβα 8. ΟΡΘΥΪΒ ὈΠΙΨΘΥΒΙ ῬΥΙΟΥ 
ἽΡΔΥΙΒ 6886 γοϊαπὺ (ν. 44 1; Καὶ 10; Θ 12. 18). --- Αὐααὶ ἢ. 1. ἀπδθιιβ βθη- 
ἀθηθ118, βρθούμϊ τ δᾶ Ῥοβοα, γΘΙ 8πϑ οἰποιῖῦ; αὐδγατηα. αἰύθγῶ ϑϑῦ, 

ι τ[ἤπροηα οἰνιδαϊ! ῥχοροβίθατη 6886 τὸ κοινῇ συμφέρον γ6] τὴν εὐδοίμαίαν 

Ἶ 

ἱ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας (γ. 1ὅ. 18); αἸδογτα, απο δ βπθηὴ ΟΠΊΠΘ. ῬΘΠΤΙΒ 
᾿ψἰσξαῖβ ἴῃ οἰγὶθαβ Παρίῥαγὶ (γ5 14. 19 --- 96). Ἠδθο γϑῦοὸ οπιηΐα ῥγϑθίθυ 
τὸ κοινῇ 1Ππἃ συμφέρον, αποᾶ ἰγϊδατῃ οβὺ, πϑοθβϑιθαξθ αὐϑάδηη οατα 118, 
ααδ δάμππς ἴῃ ΕΗ. ργοροβιία βιηῦ, οοη θυ ποη ποραγουϊῦ, ααἱ ἀθ1η- 

[00 }8 05 Ἰοοοβ στο θρουῖῦ: 1094.Ὁ 7--Τ0; 1097 Ὁ 22; 1098 ἃ 10 (γ6] 1099 
Ὁ 26-- 28); 1099 Ὁ 29--82. 

1ὕ. ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν ἢ τοῖς ἀρίστοις ἢ τοῖς κυρίοις 

ει κο τ. 1. Ἀρραγοῦ δἷπο, Αυϊβύοθι Ῥ] δου 888 ὅδπι Ῥυϊσαθπι δι αἰνουβαβ τϑὶ 
ῬΟΘΠΙΟδΘ ἀἀπιίηεναπάπο ταϊϊοποα δα δ ναυῖαβ Βοιηΐησμη 6 οἰνάθα 8 
πϑδιγᾶ ΟΡΙΠΙΟΏΘΒ ΤΘΒΡίΟΘΓΘ. Ξοα οἂγθ ἱποῖρίδβ ααδθύθσθ: αποιηθᾶο οἵ 
ἄριστοι ἀἰβεγαπὺ οὐ οἵ κύριοι κατ᾽ ἀρετήν ἂπι Ῥοββὶὺ ἴῃ Ὀοπᾶ τΘΡυ]]οῶ 
“ἀὔοαθο ταρᾶο ρσυρουπαίῶ αὐἱδαυδτη δἰϊπᾶ Ῥτοροβίθαπα 6586. ΠΙΒ1 αποᾶ 
οὔ πἰθ τι 5 οοπᾶποεῦ υυυ]ύω 818. Νϑαῦθ ΘηΪμλ ΡΟ 856. Βᾶ66 ππαϊΐατιθ 
τη ηϊζαγη βοηξθηζίαμι χα ἰοῦ πρὸ δᾶ ἱρβὶτπβ βου ρύοσβ ἀοοίσηδιη, απϑιι 
Νῖο. Θ 12. 18 αἰαὰθ ἴῃ Ῥο]. θαπάθιῃ ρυοαϊαϊῦ, τω οοπουτηδίω βαμῦ αὖ 
βίπραϊα, αἀαθδθαπθ ἱπᾶθ οουύαπι Ἰπθθπι δοοϊρίδηῦ, Ῥτορυίατη ποὺ Αὐϊβίο- 
6115: αὖ οοοαβίομ θα5. ΟὈ]αὐΒ. τθῖι δ] απδτ δὐξίπρθηβ, ἀθ απ, ῬΙΘπδ, 418- 
᾿Ῥαθαύίο βθουθατα θβϑῦ, Ῥυΐπιο αδ81 ΠΘΡ]1ρ᾽Θηδπ8, ΠΙΟΧ ΔΟΘαΤα 8 αἰββουαῦ, 
᾿ Ῥυοϊμαθ 80 8]. γἹ θυ γϑῦ θαμὰ βοπϊθηξατη, αὐϑπὶ ἔθ 16 Δ βο]αὐδιη ΔΏΪΤΩΟ 
ἢ ΒΘ ΌΘγ6. βοϊϑῦ, ἰπξου. βου! θπάττη Βα θπαΐδτι ον οοῖαβο," ἷ 

19 -- 23. προστάττει, δ᾽ ὁ νόμος καὶ τὰ τοῦ ἀνδρείου ἔργα ποιεῖν 
ἐννν ὁμοίως δὲ κατὰ τὰς ἄλλας ἀρετὰς καὶ μοχϑηρίας 4. τι ἀν «Δη80 

οὐδ Ἰϊααθῦ αὐἱᾷ γοϊαουϊηῦ νοῦρα Ὁ 14 οἵ δὲ νόμοι ἀγορεύουσι περὶ 

ἁπάντων. - Θυοᾶ ἰριθαν ΘΟΙΠΡΙΟ ΘΠ τα θ8ι (σ᾽ οὔ 54.) Θδι 7.βὑ] τη, 

αὐ, τὰ νόμιμα οπιπΐθ, ΟὈβθυγθμέτν, τελείαν ἀρετὴν 6588 ὙἱγΠΠ 6116 δύο 

βθηβιι αδίατα τελείως σπουδαῖον, ἱπδασιοπὸ απ86 γοοοαΐαν οἄσπθ ᾿πηρου- 

ἐδοοϊᾷ ἀθιποπβίγαξαν, Τπᾶθ ἤθυὶ ροΐθϑῦ, αὖ θχθιρ]α αὐάθηι απ88 888- 

τῶν δίκαιον εἶναι φαμέν. οἱ δὲ νόμοι ἀγορείουσι περὶ ἅἁπάν- ὁ 
10 τῶν, στοχαζόμενοι ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν ἢ τοῖς 

ΡΣ αἱ 

τά τὲ γὰρ Ε53. 
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Ε8 δρείου ἔργα ποιεῖν, οἷον μὴ λείπειν τὴν τάξιν μηδὲ φεύγειν 1199 530 

μηδὲ ῥίπτειν τὰ ὅπλα, καὶ τὰ τοῦ σώφρονος, οἷον μὴ ΝΟ οὐ τοι 

χεύειν μηδ᾽ ὑβρίξειν, καὶ τὰ τοῦ πράου, οἷον μὴ τύπτεν ,.. 4::.} ἡ 

μηδὲ κακηγορεῖν, ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἰήπε νῶν 

καὶ μοχϑηρίας τὰ μὲν κελεύων τὰ δ᾽ ἀπαγορεύων, ὀρϑῶς ν: Ὁ ἊΣ 

ε μὲν ὁ χείμενος ὀρϑῶς, χεῖρον δὲ ὁ ἀπεσχεδιασμένος. αὕτη 53 νενόνς 

90. λείπειν 6χΧ πῃὸ ΟΡ; λιπεῖν οοἰἐέ. 4ὕ. αὕτη] ΚΡ ταύτηι. 

ταηΐξαν οτππὶ ἀαδιξαξοπὶ οχϑμιΐω βἰηὺ --- αὐἱ8 οηΐτα ποροῦ ἔργα τινὰ 

: ῬΙαΣ τ τα Υἰγθαύατη ἴξα ἃ Ἰοσίθαβ βοβύσϊατι αὖ ργομιθθαμόθν αὐδθ ὁ0π- 

ἐναντία βαπὸ (οἷον μὴ ... μηδὲ γ8 20 -- 28}} --, αὖ πἰΒΠοτηΐητιβ ΒΌΤη μηδ 

το58 ναϊάθ νἱἀθαΐυῦ ἈΠΟΘΡΒ 6386. Θαυϊᾷ Θῃΐμιῦ Ὧπ τουτί Αὐϊβϑύοὐθ!θβ ἰθρθ 

γα Τα θυ Βοταῖπθβ ΠΌΘΥΆ]65 6586, μεγαλοπρεπεῖς 51 ροΒβιηὗ, μεγαλοψύ-. ' 

χους αὐ ϑρουπδηῦ ἴρβοβ ἴῃ οἰγιίαθθ ΒΟΠΟΥΘΒ, 58 Ροθπῶ 6588 τὴν εἰρω-᾿ ἀὐςθ᾿ 

νείανϑ Νύτῃ νόμιμον ΡῬαϊανουῖῦ 6586 αὖ τοῦ καλοῦ ἕνεκα αἀπδθατπθ ρθ᾽- Ὁ, «. .)7κ 

Βοϊδηξαν, απ ἴῃ τ οτππθη γἰγίπ 5 νουϊδαξθτη ροβίδατη 6586 οορπονηῦ, : 
Ιάθυα Αὐἰβιοἑθὶϑ αἱ ραββίση ἰπΐου ἀοοοπάθπτῃ (γοϊαὺ 1128 8. 81) 6 ΠΌΠΊΘΤΟ 
Θαττιτι ΤΘΥαπ απ88 Ῥγᾶγδθ ϑιηῦ απδβάδμῃ Θπούαυϊθ ἔδηι ὕπιγ 68 αὖ οοπὗτα, 
688. δὐϊδιη Ἰορῖουϑ ΟΡτΒ 8ϊδ; απὶ ζονἐϊπαϊποιη αὐπδπάδτηι τῆς πολιτικῆς 

' ἀνδρείας ποιηΐπθ ἸΟΠΡῸ τηξοτυα}]0 ἃ γογᾶ βορτθραγιῦ. Τὴ0 γΘ1Ὸ (Π81 
Ὧθ ἰδ τ ἴπ δηποίαξίομπθ αὐπϑᾶδπι τϑοΐθ. Δ6Ὶ πΘαὉ10) Ββοίτητιβ ΟἸΏΠ68 
Οαταθοῖβ Βοτηϊηϊοτβ Βουθηΐθ Ῥορα] αϑύαδθ πηΐϊνουβδιη πουπθϑίδθθμ γ 158} ᾿ 
6588 ἰάθιη δβ886 αποᾶ οὈβθασίτπι ἴῃ οἰν δ 8 Ἰθρθβ, ἢθ0 Ἰαὐθὺ φαοχιοᾶο, 

“τα Ρούπουϊα, βου. δὰ Αὐἱβίοίθβ. πθὸ ὑθιρουῖβ οοπαϊθο θῶ ογαῦ αυδθ᾽ 
ἰ811 ορίπῖομὶ ἕαγθγθῦ μ80 τη θη8 θῶ απᾶθ ἴ8 6116 τη α]δοστιπι Θοπβθηϑαΐ οϑαδγθῦ. 
Οομπῆπία 111 οὖ πυναὐιᾶ πθϑοθβϑιξαξθ ᾿πίθυ 86. ἡπποία συ ἀθθαμύαν ἀπᾶθ «ἃ 
ΤΟΙ ΡΠ! οατὰ οὖ απ δα βίπρτοβ ΠΟτηΪη65 βρθοίαγθηῦ, μ60 δι θ ἢ τΪΠΌ81 Σ 

ἀϊνθυβῶ φϑποσδ 6886; αὖ οὖ Ἰθρίθυβ οἰγιαῦ!β. οἰλδτη, ῬΙὰ8 ἀαγοῦ αὐδτη. τιδτι8 ἿἾ 

ἰηῦθν. διῃίίαποβ. αταθοοβ δαϊοταῦ (γ. 1180 ἃ 8. 4 καὶ. ὅλως δὴ περὶ μκραρι  ἐβοττοῖ. 

τὸν βίον 50. δεοίμεϑ᾽ ἂν νόμων), δ ἰᾶθπι ἱππδρίπθπι ρυΌθ8 6 δὖ σνϑῦθ᾽ 
παϊπδπαθ υἱΐαθ τη αὐ 6 ραυθθυβ θαπὶ οἴβησοτγοῦ απᾶ8 Ἰθσὶθι8 1Π]ΠΠΡΊ, 
6χ δυοίοτγιἑαΐθ ρα Ποῦ σΟΠ ΟΥΤμΔΥῚ Ππ]110 τηοᾶο ροββϑιὺ. Ὀὺ νϑτὸ Πῦ ἀπ 
διηῖτηΐ Ποταϊμτιμ 8.Ὁ ἀνῖῦο δάσο νἱνθηαϊ γ6] οορτίαπαϊ ΒΘπθΘ δια ποΥΌΤ, 
σϑηῦβ ὑγαηβαπουπίανῦ τοῦ ραΒΒΙΤη ἴρ86. ΘΟΥΤΠῚ ΒΘΙΊΠΟ ΟἸδΒΙ ὩΠΟΘΡΒ 510: τα 

ῬΆΠΟΒΟΡμΟ αποαπθ δοοϊαϊῦ. Θυοᾶ πὶ δββθῦ, ἢ. 1. δαΐ δαδυϊθϊατα βίδα . 
απ86 ΟὈΒΘασΟ ἴπ ἰοθ88 Δ ΌΒΟΙ ὐαγ, τελείαν φαϊάοπι ἀρετὴν γοοδϑβοῦ, 56 ᾿ 
τελείαν πολέτου ἀρετήν, διαῦὺ νἱσιιμὰ Ταβἔατῃ Θα]788 δὐὑβίοω νιν Ῥϑυΐδοία ' 
οὐ δὐϑβοϊαΐα οϑὺ 110 ποΙηΐη6 ΠΘ6 5Πππρ]1οἱδου νόμιμον ΔΡΡΘΙ]δββϑῦ. 

9. χεῖρον δ᾽ ὁ ἀπεσχεδιασμένος (ν. αὐτοσχεδιάξειν 1820 Ὁ 19): οὖ- 
οπΐτη νἱἀθηξαν Αὐϊβέοίθ! τὰ πλεῖστα νόμιμα χύδην ὡς εἰπεῖν κεῖσϑαι 
παρὰ τοῖς πλείστοις 1824 Ὁ ὅ. Νβϑαὰπθ πδηρ αἰ ουθηξίδμι ᾿πύθυ Ἰθρθ8 δὰ 
ἀἴνουβ 118. τορι] οαθ δαπηϊηϊδίγαπᾶδθ σθποτα γ8 1. 16 τϑίθυθβ; ΠΆΤῚ 
56 ὕπῸ8. ᾿τηροταῦ 5θὰ ΒΌχητηδ, ΥΘΥΌΤΩ ῬΘΗ65 ΡΙΘΌΘΙΩ δϑὺ, βυιπῦ 16ρ 68 τϑοῦθ 
Βαθοπΐθβ, βυιπὺ ἀπεσχεδιασμένοι γ6] χύδην κείμενοι νόμοι: ααΐρρΡθ ορου- 
ἰθὺ Ἰορσϑβ 1, οοτηραγαξαβ θ5586 αὖ οὖ δᾶ βυτησησση ἥπθιι ἀπϊοπίατθ οἶν!- 
ἰαξὶ ργοροβίδαια οὖ δὰ οασβαπθ οἰν  δεϊβ απ] βοῦηατθ δῦ Ῥυορυίδηη πᾶ- 

ἔπταπι τθοΐθ δοοοτητποάδέαθ 5ἰηξ. ᾿ 
105 



202 ΑΒΙΒΞΤΟΤΈΙΙΒ ΕΤΉΙΟ, 

τρθ0 36 μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία, ἀλλ᾿ οὐχ ἁπλῶς, Κ 9 
ἀλλὰ πρὸς ἕτερον. καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις κρατίστῃ τῶν 
ἀρετῶν εἶναι δοκεῖ ἡ δικαιοσύνη, καὶ οὔϑ᾽ ἕσπερος οὔϑ᾽ ἑῷος 

᾿ς οὕτω ϑαυμαστός᾽ καὶ παροιμιαξόμενοί φαμεν ..ἐν δὲ δικαιο- 
80 σύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετή ᾽στιν“. καὶ τελεία μάλιστα ἀρετή, 

ὅτι τελεία τῆς ἀρετῆς χρῆσίς ἐστιν. τελεία δ᾽ ἐστίν, ὅτι ὁ 
ἔχων αὐτὴν καὶ πρὸς ἕτερον δύναται τῇ ἀρετῇ χρῆσϑαι, 

γέρετο "τ ἀλλ᾽ οὐ μόνον καϑ᾽ αὑτόν᾽ πολλοὶ γὰρ ἐν μὲν τοῖς οἰκείοις 
με ὁ ἐν ὦ οὲς 
ἀπ “΄ 4 ῶ, , Ἢ ἘΡῖ 

Ζ΄ 80. ἀρετή ᾽στιν} 6 οοπῇ. ΒοΙρ᾿ Αἰ; ΒΚ. ἔνε οὐὰ ΚΡΊΡΟΡ, 81. τελεία 
τῆς] 6 ὁοη]. ΤΥΘΗἀθΙθηρυτρὶ; ΒΘΙΙς, ὁ. 1]. τῆς τελείας. ὅτι ὁ] ΚΡ ὁ. 

2. ἀλλὰ πρὸς ἕτερον: αποᾶ ἰώ Ῥυϊτηστα ρῬχοροπίδαι, ἰμ46 ἃ γϑὰ 81 
ἴῃ Ἰαπάθτη 7αβυϊλθιθ οχρ!ϊοαῦαν. Εἶββθ γθῦῸ μη ἀβαχτη γἰχϑαὐβ ΠΘΟΘβϑασῖο 
πρὸς ἕτερον, ἱπᾶ6 (αὖ νἱαθύιν) βα 8 οθυξαμη θβ86 Αὐϊβύοῦθθβ οθηβαθαῦ 
αὐοπίδηι ἃ ἸΘρΊθα5, αὐδθ᾽ ΟΠ η68 δια βοοϊθύβξθιῃ οἰγίατη (Ὁ 19) βρϑοίδῃξ, 
Ῥοβύυϊαϊαν, Θυδιπαθδιη Βαασα ἱπθρύθ ἴῃ μδο βϑηὐθηξ ἃ ργοθαμᾶδ ρα] ]ΠΒρθι 
Θομβϑὺϊ ροίθγαῦ; ἤθᾶὰθ ϑηΐπὶ 1ἄθτη δῦ ἴῃ δ]ΐαπι υἱὐϊ νἱγθαϊα δίααθ ταὐϊ θᾶ 
γισύαΐθ χυτὴ αὖ Ργϑθβίθβ οθύθγοσασῃ οὖ τΘΙ ΡΠ ]οδ 6 τοίου, Αηποη, αὖ ὑπ πὶ 
ΘΟΙΙΤΠΘΙΏΟΥΘΏΙ, αὐ 5101 1ρϑὶ τηϑητβ ἰηξονῦ, ϑἔβι. ἴῃ ΠΌΠΠπὶ δ] ἰατη βϑθυῦ, 
ΠΥ Ὁ ΤΣ 1: τοί ἀϊοῖθαν οἰγιυαὔθιῃ Ἰδοᾶοτο ὁ ὃ οὐκ ἐᾷ ὁ νόμος (188 ἃ 10)Ὁ} 

28. γερὰ οὔϑ᾽ ἕσπερος οὔϑ'᾽ ἑῷος οὕτω ϑαυμαστός Βροκῖο σὙἱᾶθ- 
Ῥαπύαν βΘΏΔΥΪῸΒ ῬΥΟΥΘΙΌΙΔΙ1Β. 6886; Ῥϑἦου. βϑᾶμῃιθ ἀαδπι ῬΒΓ οϑῦ. 

29. ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετή ᾽στιν: ἴῦδ, ΘηΪΤη 501. 
ουτὰ Βοιρκῖο (Ῥοδῦ, 1γγυ. Ῥ. 860 οὐ 890). Τάθτη Μιομπδθίθια ΕΡμ68. Ἰαυσᾶαΐ 
πδυγϑηΐθυηῃ, 8 ΤΕΘΟΡΕγδβίο μῦμο γΘΥΒΌτΩ οὐ ΟΡΒΟΟΣΠΙΑΙ οὐ. Ῥμρορμίαι ἄδυϊ. 

80. καὶ τελεία μάλιστα ἀρετή, ὅτι τῆς τελείας ἀρετῆς 
Ὁὺ νἱνῦαβ οομδυχηπηαῦδο 5ἰῦ, Ρυϊμιθτα ὯΘ βιῦὺ οὐὔϊοβαβ ἑαπέαχη Πα Ιὑ5 αἀ- 
6886 ορονὑοὺ ἈΒΌΠῚ 6708; τὴν. μὲν γὰρ ἕξιν ἐνδέχεται μηδὲν ἀγαϑὸν 
ἀποτελεῖν ὑπάρχουσαν οἷον τῷ καϑεύδοντι ἢ καὶ ἄλλως πως ἐξηργηκότι 
1098 Ὁ 385α. Ποίπᾶθ γϑῦο αὐππι βίη να πϑῦ8 σϑπογῶ, δι ΘΟΠΒΌΙη- 

. ταδύδτα γιγθαύθηι ρογΐθοῦο οὐϊδιη ὑβὰ ορὰβ ϑϑῦ. Ῥὰο ᾶ80 6586 ΘΟΠΟΘάβΒ, 
ἀὐσατηθηναίλοπθτα δαΐθιη απ αα86 ᾿π46 ἃ γϑυὶβ τελεία δ᾽ ἐστὶν ὅτι 
γ8 81 οοπέϊππς βοαυδύυν δα 1ἃ ἀπῦτῃ βρθοΐασθ αποᾶ ροβίθυϊοσ ἰοοο ἀϊ- 
χίτηβ. Πϑιπομβέσασὶ δηΐτη, τὴν πρὸς ἕτερον χρείαν Το]ΐαπο δὰ αἰ Πο]- 
Ἰογθια τ Θ]ουθσηαθ 6886. Πἀαὰθ να]άθ ῬγΟΡ8Ὸ16 αὐποᾶ αποπάδηη ΤΎΘΗ- 
ἀθιθηθαγρ οομ]οϊοραῦ, Αὐἱβύούθιθτη Ὁ 81 βου ρβίββθ καὶ τελεία μάϊιστα! 7 
ἀρετή, ὅτι τελεία τῆς ἀρετῆς χρῆσίς ἐστιν; οἵ, 1882 ἃ 9..,.. χρῆσιν 
ἀρετῆς τελείαν... “. 

88. καϑ᾽ αὑτὸν... ἐν τοῖς οἰκείοις. Τα πᾶθο ᾿ἰπἐθ!Πραπίαν αὖ οΡ- 
ἤσηττο γϑῦϊο τῦοχ 1180 Ὁ (καὶ πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς τοὺς φίλους 

. πρὸς ἕτερον) οχρ!ϊοαῦαι, μθ ΔὉ 60 υϑὰ αὐἱ καϑ' αὑτὸν οϑὺ ρῥτο- 
υἱηϊόι θυ)αβααθ οἴατπθ ξαγα ]αγθθ ἑαπάπδμι ἕτερον ν᾽ ἀθαηξαῦ γϑπιοῦϊ Θ856, 
Νϑαιθ δηΐπὶ δ] 16 συ, ααστῃ ἰοὺ βιπὺ νἱτθαῦθα (γοὶαὺ ἐλευϑεριότης, πραύτης, 
αἵ ἐν τῷ συξῆν) αὐδγῦτη υϑὰ8 πἰδὶ ἴῃ 81105 ΒΟΙΏΪΠΘΒ ΠῸ]]π8 οϑῦ, ἰρβῶ 
βϑαξοηξία βέδυθ ρῬοίουθ. Θυοᾶ ἰρίδαῦ πυ7ὰ5 7αυϊ186 ΡτΌΡυῖααι οβϑὺ ἴῃ θῶ 
76 βρθοίαιν απο δᾷ αὐοβιθοὺ Ὡ]108 ρουϑἰποῦ (χρεία πρὸς ἕτερον). Τηΐον 
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ἄνδρα δείξει" πρὸς ἕτερον γὰρ καὶ ἐν κοινωνίᾳ ἤδη ὃ ἄρχων. 
-» ; ᾽ πρτωδ ες ς 

διὰ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἀλλότριον ἀγαϑὸν δοκεῖ εἶναι ἡ 
ὃ νη μό ὃν ἀρετῶν, ὅτι πρὸς ἕτερόν ἐστιν᾽ ἄλλῳ ἱκαιοσύνη μόνη τῶν ἀρετῶν. ρὸς ἕτερ ; 

- 3 -" ΄ » " - Ἁ Γ . 

Εϑτῇ ἀρετῇ δυνανται χφῆσϑαι, ἕν δὲ τοῖς πρὸς δτερονταδύμα- 1129 Ὁ 84 
»" Ἁ “- "»" ΑΕ », 

τοῦσιν. καὶ διὰ τοῦτο εὖ δοκεῖ ἔχειν τὸ τοῦ Βίαντος. ὅτι ἀρχὰ 1180 α 
» - 

γὰρ τὰ συμφέροντα πράττει, ἢ “ἄρχοντι ἢ κοινωνῷ. κάκιστος ὅ ιια 
μὲν οὖν ὁ καὶ πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς τοὺς φίλους χρώμενος 
τῇ μοχϑηρίᾳ, ἄριστος δ᾽ οὐχ ὁ πρὸς αὗτον τῇ ἀρετῇ ἀλλὰ 
πρὸς ἕτερον" τοῦτο γὰρ ἔργον χαλεπόν. αὕτη μὲν οὖν ἡ δι- 
καιοσύνη οὐ μέρος ἀρετῆς ἀλλ ὅλη ἀρετή ἐστιν, οὐδ᾽ ἡ ἐναν- 
τία ἀδικία μέρος κακίας ἀλλ᾽ ὅλη κακία. τί δὲ διαφέρει 
ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὕτη, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων" 
ἔστι μὲν γὰρ ἡ αὐτή, τὸ δ᾽ εἶναι οὐ τὸ αὐτό, ἀλλ᾿ ἧ μὲν 
πρὸς ἕτερον, δικαιοσύνη, ἡ δὲ τοιάδε ἕξις, ἁπλῶς ἀρετή. 

1. ἀρχὰ ἩΔΤΡΜΡΝΡ; ἀρχὴ ΒΕΚΚ. ο. οοὐθ. 1]. ὅ. Ἐἄρχοντι] βογ. 
ἀρχομένῳ (πὶ ρΙυτα Φχοϊάουιηθ). [ἿΟ. ἀδικία] ΚΡ κακία. 11. αὕτη] 
ΚΡ αὐτή. 12. ἡ] ΚΡῚΙΡΝ» ἡ. 18. ΚΡΤΙΡΝΡ ἡ δικαιοσύνη. 

αποβ απ ὙΘΥΒΘΤητν οὗ ἀθοϑῦ πιαύαδ, οαγθαβ απ Ργοΐθοῦο ἃ τ] 8 
Ῥϑοοαύὶβ γθυοοδιιαν οὖ τηϑ]οσθ ὕππι ρυτιἀθηὐ ἔπι οοπδίθπϊα ΟΡαΒ οϑῦ; 
ΡῬΙαγα δηΐσῃ οὖ τηϑήοσῶ θυπαηῦ ααδθ οοσποβοθπάδ, δηῦ; θ᾽ ατδα 1ὔθπι οὖ τηδ- 
Ἴοτῷ ααδ8 οαρταϊδαύθιη οχοϊ θη. 

8. ἀλλότριον ἀγαθὸν .. ἡ δικαιοσύνη: ν. 1184 ὅ. Ἐῤ ΟὟ 14 ἰρδῦτα 
αποὰ ἡ κοινωνικὴ ἀρετὴ (γ. 1288 ἃ 88) Βοιηΐπθτη ἰηΐθν ὕδηη ταῦϊέοβ 
βϑποίθ γϑυβδηύθιῃ δια 80] 1ρ518 ἀὐδ81 ΟὈΠ γΙΟπθ ἀἀ ποῖ ΒΟΡΒΊΒὑ 18 γοὶαΐ 
ῬΙαΐομβ Τ᾽ γαβυτήθοπο (ΒΗ θρΡ. 848) Βοο ποιηΐηθ ἀλλοτρίου ἀγαθοῦ οου-᾿ 
ἐθιιδαϊ Θϑῦ. 

δ. ἢ ἄρχοντι ἢ κοινωνῷ: δπποη οὐΐδιη ἀρχομένῳ ἴτη0 581 ἄπο ἐδῃ- 
ὕππι ΤηΘΙ ΠΟΥ ΠΑῚ ογαηῦ, οἱ αἰ πιοᾶο 1 τηδρὶδέγαίτι Ῥοὐϊββίσηθτη αδυϊδίδτη 
Ῥοροβοθγδῦ (Υγ5 1. 2) τηΐπαβ Ποθραῦ τὸ τῷ ἀρχομένῳ 'συμφέρον οτϊίογο 
αὐδῃι τὸ τῷ ἄρχοντι. Οὺο γοιὸ ταὐϊο μυΐτβ Ἰοοὶ ἔθυθθαῦ, θοάθιη ἱρβίαβ: 
ΤΟΙ πδύαγα; αἀὔϑτη ΒΟρΡ ϊἰβέϊοο τπϑηάβοῖο ἀθἔουμηδηβ ΤἬγαβυσηθοῆτι 1116 1.1. 
7αβύαπτα ἔδβοϊῦ τοῦ κρείττονός τε καὶ ἄρχοντος ξυμφέρον. 

19, ἔστι μὲν γὰρ ἡ αὐτή, τὸ δ᾽ εἶναι οὐ τὸ αὐτό. Τὰ Ηῖβ οὐ γϑῦθα 
ἴρβῶ ῬΘΙ 86 οὖ βθηὐθηὐίιε ἴῃ απ γϑυβασηαν ἀαΙ δίϊοποιι ἃ]Ἰασδτη ΡθΥ- 
τηϊυναπύ,. ἘΠ ΘΗΪΤη 51 απὶβ ἀἰοὶ ραϊαγουῖδ, τουθγῶὼ αὐἰάθηη νἱγυπέθιη οὐ 78- 
βυὐϊθίδιη μᾶπο Ἰάθηη 6886, ϑχβίβύθσθ δαύθηη δὺ υϑρϑυϊτὶ ἐϑπαῦπδτη ἀϊγθυϑδθ 
βιπῦ: αἰγαμηατιθ τϑοῖθ ουὺ ἡπαϊοαύατη; ὈΥΐτηο Θηΐτπη απδθηδηι δϑβοὺ ἰβδίδ 
γἰνθαβ αὐαδ πο ἰρβᾶ βαὰ παίυγᾶ δα τελείαν βαϊ χρῆσιν ροτροτθὺ ἅ6- 
᾿π46 γ61Ὸ τηοᾶο 1129 Ὁ 88 5. ἸΕρΘΌΔτητιβ, τη]ύοβ υἱγυἐϊβ πασα οχρουῦθβ 
πθατιϑατδη ἠπβῦοβ θ886. ὅϑἴωη υίβυτη ἔπουϊδ ἱπ οοπέγαγίδμι ἔδυ ραγύθσα 
᾿ηξουρυθύδυϊ, ΠΟ τηΐμτιβ ῥγοΐθοῦο υϑυτπι θδῦ, ἴῃ ΒΟΙΩΣΠθτΒ ῬΥΟἷ5 ὁοπ- 
ογθύδβ ἴῃ ὉΠ ἸΠΥΘΏΪ σἰσϑαΐθιη οὐ ἠπβεϊίατα, οορίίαπᾶο φαΐθτα οὲ ἀ6- 
βηΐθπᾶο θαβάθυῃ, βιοαῦ ποτηΐπα βἰηΐ ἀἴγουβα, ἀἰβυϊπρτιθηἄδβ οθθθ. Εὲ μοο 
αὐϊάθτη Αὐϊδύοθθ!θμι ἀΐοογθ ὑππὶ Π]πὰ ἡ μὲν --- ἧ δὲ απο γ5 12, 18 ἰη- 

μι... “«-Ὁ 



294 ΔἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ἘΤΉΙΟ. 

ν» κ 1180 14 ξητοῦμεν δέ γε τὴν. ἐν μέρει ἀρετῆς δικαιοσύνην" ἔστι Ετι 

κάτ νιν 1 γάρ τις, ὡς φαμέν. ὁμοίως δὲ χαὶ περὶ ἀδικίας τῆς κατὰ 
ξερὰ 
κέρ: Ἂμ. ἊΣ ᾿ 

τόθ Ἔνδν βοααῖθαν ἔπη πιδι8 ῬυΟ Α 110 τοῖν. Νάπῃ ἴῃ Ἰοψαθμπαϊ ρθποτθ ἔστι μὲν 
δι᾿ γδνν νυ ΤΥ ταὐτό, τὸ δ᾽ εἶναι ἕτερον γ6] ρῬϑυβί πη ΠΡ, χαστα τηδ 8. δ᾽ ηὐ πϑίξαθα 
ΕΣ δ ; αὔδὰ αὖ οοιηπηοᾶθ δαἀποίαὐϊοπθ αἰϊαυῶ βἰπρια ἀυδθαῖιθ. ΓΘΟΘΉΒΘΥ ΡΟ8- 

5ἰηῦ, γοοθ ἔστι δὰ 1ἃ ϑρϑοίαυ! βοϊϑὺ αποὰ ἴῃ γθῦτπϑ Ῥϑγοϊἱδαν, ᾿πβηϊθῖνο 
τὸ εἶναι δὰ πούϊομθτῃ τηθηΐθ θοποθρίδχῃ. αὖ ἴπᾷθ ποη ἴα πιαϊδατα αθϑὶῦ 

; τὸ τί ἦν εἶναι, ῬΙΌΡΘ δοοθάαὺ ὁ λόγος; ἀξ, 302 ἃ 30 (τὸ ἄναντες καὶ τὸ 
. κάταντες) Ἑὲ «μη ἔστιν, ὁ μέντοι λόγος οὐχ εἷς, αὖ ἴῃ Μοίαρῃ. αὐππὶ 
ἴάθιη Ἰοοὺβ παι 1066 ἃ 38 ,,ἀλλὰ τὸ εἶναι οὐχ ἕν“. Οδίογατη μᾶθο 
ἄσμη 870, ἴπ ἀβῦτη ΘΟΥΠΤῚ Οἱ 1081 γϑ]ϊηῦ βίπρυϊο, ρουβογαύανιὶ, δα ἀθηατι) 
γνἱἀοίαν ποιὰ αὐρίατιθ βῖπθ ὑθηθ ὈΥ18 τθπὶ θ886. Εὐθηΐγη ααστη ῬΥΦΘΟΙΡτΘ 
ἴῃ 18 αὐδοβυϊοηϊθαβ Π᾿σὰ Ἰοαπθμαϊ σοπὰβ οοοανγαῦ, αὐἰρὰβ 46 ἀραϊίᾶ 
δηΐτηΐ πδϑαχῶ γ6 1 (6 σηϊτῷὼ οοποογαϊᾶ αὐδ81 ᾿θὕθυ Βθηβῦβ ᾿ηὔθυ 16 γ68 Ῥ6Υ- 
οορίαβ δριύασ, ἃΌὉ οὈβουγᾶ τ ἰπσθὰ διὰ αἰ ΠΟ] σου τϑαππαδθαγατα 
0888. ἔγαβίγω θχβρθοίαθῖβ. αοιηοᾶο δϑηΐπι τὸ ὀρεκτικὸν οὗ τὸ αἰσθητικὸν 
ἰάθηι 6886 (ἀλλὰ τὸ εἶναι ἄλλο) αἰϊοϊνυν 481 ἃ 18 Δ 60,. πὶ ΡΙΘΥαπηατθ 
Ῥᾶθηθ ἴῃ ῥᾶυύθβ δῃϊσηδηη αἰγθυηϊῦ} Π8Ὶ ἔουῦθ ἰάθτη ἀϊοδηῦθι 6886 ἴῃ σϑ- 
τἰβϑισηᾶ τούτη πϑίαγᾶ, δα αὔδτὰ οορτίαὐϊο ἴα πούϊο τηθηΐθ οοπίθοξω 
γϑῦ αὐἰάριη δοοθᾶθυθ πθὸ ἰδιηθη ροίοϑὺ. Ὑ81] αὰὑο ὑδηάθμι βθηβαὰ 42 
Ὁ 20, 420 ἃ 16 ἡ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐνέργεια οὐ ἡ τοῦ αἰσϑητικοῦ (βθι τῆς 
αἰσϑήσεως) ἐνέργεια, δάθτηῦ Απποὸι αἰγαμπαθθ, οὐ αποᾶ᾽ Βαπὺ ἰδύδθ. 
ἐνέργειαι οὐ ἀποᾶ τῷ εἶναι παηῦ, ἈσΡ αὐ] ἱηρθηῖ δυ Ποία ὃ 

18. ἡ δὲ τοιάδε ἕξις (86. ἄνευ τῆς πρὸς ἕτερον χρήσεως), ἁπλῶς 
ἀρετή. Ἐπὶ αὐἱᾶθπι ααἱ βοηὐθη ίδυα ροβύα!αγθ Ῥαΐωγθῦ αὖ ᾿πὐουραηρο- 
γοῦτ ἡ δὲ τοιάδε ἕξις ἁπλῶς, ἀρετή. 864 νἱάϊπηυΒ, οὐϊατη δὰ υἱυύαί 5 
ἕξιν οἰϊαθατη ἐνέργειαν γϑ] χρῆσιν ἀοοθᾶθτο; θα ὰ6 ἃ πδυϊ ὦ τ110 τποᾶο 
ποῦϊο παι ἀῦθϑϑθ ροὐύθϑὺ. Τύϑαιιθ ααπτὶ γογῶ ΟΡΡοβι ΟΠΐβ γαῦϊο Ὑ0 06 
ἕξεως Βιρῃϊποθύυν ρούϊαβ αὐδηη ἀθβουϊ θαῦαν, ποπ ουϑὺ ΟἿΥ ὙἹΒ ΠῸ7ὰ8 πο- 
τηΐηῖ8 δα]αποίο δάγουθίο ἁπλῶς αὐδϑὶ δουογούασ. Ὀιβουτιηὺ ἰδῶ αὖ νἱν- 
δα 5. Βα Ιδα8. 886 ἀϊοωῦανῦ ὉὉΪ ἢ Ὰ}18 δἱῦ πρὸς ἕτερον χρῆσις; οαγπαθ ΟὉ 
οδαδαιη γἱγθαβ ποῖ ἔθη ἕξις ἁπλῶς οϑὺ αὐᾶτῃ ἁπλῶς ἀρετή 50. ΠΟῚ 60Π- 
βυϊηγηαύω ἰπθ 7 β 186. 

απο ὺῦ πρ 

| 8) 1180 ὃ 14 ---Ὁ 29. 8) Ὅδρ. 4. ΑἸΙδ 6886 Ἰηγαβυϊ ίατα, ΡΘΟΙΠ αν 
ἱ ῬαΥ ΓΑΕ 18 Θθηαβ, ὑσϊθιιβ δυρι  η 185. τηοηβύγαϊαν. «Ργὺηυνθν Θὰ ὑη, ὙοἸὲ- 
φιιῖδ χιυίάοηι φοοοαίί8 χιιαθ οὐξῥϊδ ργἱάθην ἐγαοίαξἐβ., γιαβουυγένι" γμιπϊιην, 6ϑὲ 
τὸ πλεονεχτεῖν; οὐδὲ Ὁ670 6δὲ τὸ πλεονεκτεῖν, γοϊὲ ἐϊογίην υἱέϊογηνην ἴο- 
6158 6ὁ8ὲ, 8661 υὐγυὶ τγγιυιδεϊέλαο ογτηυϊγυὶ --- ἃ 384. 1Ἰ)οΐηᾶθ χιαμᾶο χιϊα ηιαῖο 
ὁ8ὲ ἐασίνην τΐα οὐ γ68 ἔρϑα χινϊάοην αὖ αἴΐο χιοάαηι υὐδέο Ἰιανια αἰλοηγα 81ΐ, 
86 ἀρραγοαΐ δι χιυὶ ρεοοαυογῖξ ᾿ωμογὶ βαούμγιϊ οὐνβα 6,886, οοβϑαγιἐϊθι8 
οοξογὶς ἐὐίυϊ8. οὐἴρας 8οία ὑγ,ενδυϊέλα ἐγιονιδοίιν --- ἃ 38, Ῥοδίγοηιο: φιιοά- 
ὐδοὶ ροοφαΐνην αὐ ργοργίμην υὐέἑλ τιοηλθνν γ ΟΣ  ῬΥαδίογ τὰ χιοα ἴω- 
εγαηᾶο βὲ ---ἃ 82. ἴὐγνᾶθ ϑβοῳιυίέι" 6886. Φγ))ιυδέϊέϊαην γγαοέογ. ὑΠρυ ψιναὸ 
ἐαριηιναῖη φορι8 οοέεγα οἱέία απιρϊοοίτέιη;, αγοῤἑογτθιι8. Πγυῖδιι8. οἱγδιμηβου- 
γρέαηι, οὦ γ6 Τηβίρηθην φιιοῦ ὦ Τμογὶ οιμρταϊέαο ῥγοοἰδοῖξιν" --- Ὁ ὅ. 

Ιῃ μἷβ. αὐἱ τϑοῖθ δχρυθββῶη Αὐἰβϑύοἑθ!β ἀϊδραθαύϊοπθι Ὡρπονθυῖῦ, 
| ἴρ58. οὐβουνδοϊυ ὑθυξίατα 114 σημεῖον γ55 ἃ 238---82 γγοροβίδατη δια τϑιὰ 
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Εᾳ4 μέρος. γυλσῦν δ᾽ ὅτι ἔστιν" κατὰ μὲν γὰρ τὰς ἄλλας μὲ. 1180 16 εἰ: 

χϑηρίας ὃ ἐνεργῶν ἀδικεῖ μέν, πλεονεκτεῖ δ᾽ οὐδέν, οἷον ὁ “(... 
ῥίψας τὴν ἀσπίδα διὰ δειλίαν ἢ ὁ κακῶς εἰπὼν διὰ χαλεπό- 2 

τητὰ ἢ οὐ βοηϑήσας χρήμασι δι’ ἀνελευϑερίαν᾽ ὅταν δὲ ἐ- 
- ΄ 3 3 ᾿ “ , ᾽ ,. Ἁ 

πλεονεκτῇ, πολλάκις κατ΄ οὐδεμίαν τῶν τοιούτων, ἀλλὰ μὴν 30 

οὐδὲ κατὰ πάσας, κατὰ πονηρίαν δέ γε τινά (ψέγομεν γάρ) 
καὶ κατ᾽ ἀδικίαν. ἔστιν ἄρα γὲ ἄλλη τις ἀδικία ὡς͵ μέρος 

-" [κέ δ. ΑΝ ΄ ’ “ῳ. ΕΥ̓ 3 ς ἰῇ τῆς ὁλης, καὶ ἄδικόν τι ἐν μέρει τοῦ ὁολου ἀδίκου τοῦ παρὰ 

ετὸν νόμον. ἔτι εἰ ὃ μὲν τοῦ κερδαίνειν ἕνεκα μοιχεύει καὶ 1... ..., 
προσλαμβάνων, ὁ δὲ προστιϑεὶς καὶ ζημιούμενος δι᾿ ἐπιϑυμίαὰν, 2ὅ .. 

τ 7 - ᾿ οὗτος μὲν ἀκόλαστος δόξειεν ἂν εἶναι μᾶλλον ἢ πλεονέλτης, 
ἐχεῖνος δ᾽ ἄδικος, ἀκόλαστος δ᾽ οὔ δῆλον ἄῤα ὅτι διὰ τὸ 
“κερδαίνειν. ἔτι περὶ μὲν τάλλα πάντα ἀδικήματα γίνεται 5 

11. ὃ ἐνεργῶν") ΚΡυ ἐνεργῶν. 22. ἄρα γε] ΚΡ γὰρ. 24. ἔτι] ΚΡ ὅτι, 
20. ΚΡ μᾶλλον δόξει εἶναι ἢ. ἐν 

Π1] ἰϊυᾶ αϑδϑυγθ πἰβὶ ὌΝ ἦδτα ῬΥ͂ΤΩΙ υρτπηθηί αἰξογὰ ρατίθ ἃ 19---29 
(ὅταν δὲ πλεονεχτῇ .... κατ᾽ ἀδικίαν) ὈΘῺΘ βιὺ ρῥσγουίϑιιη. Θποα ΘΠΐτη 

- 1Π1ςῸ,. αὖ ῥυϊοτῶ 1129 ἃ 32 5βα. βυδἀθὈδηΐ, τὸ πλεονεκτεῖν ΔρροΙΠαὔαν, ἴθυ- 
ϊο πυΐδια (οὐ ΒθοΌπ40) ἀυβατηθηΐο τὸ ἀμ διύνοι: βοηὐθηὐδθ αἰ γι τη 
παυα εἴβοιί. Νϑο ταΐστιπι, ἴπὶ 0811 τ αἀποἀδιησηοᾶο Ὀ18 Ἰἄάθχῃ ἀϊοὶ. ϑοϊοῦ 
Θπΐτη Ατϊϑύούθὶθβ ὉΌΪ ρα δυρυιηθηῦο γ6] σημεῖα σοπρσουῦ αἀαπτη ὑθηΐαῦθ 
τη] ρ] 1065 ἀθιηομηβίγδηαϊὶ! γἱὰβ ἀπ881, 6 ααἰθτιβ ααδθ 6 186, 6 ὙΘΙΌΪΒ, 6 
ΒΥ Ποριβυϊοδ, ταῦθ τηδρῚβ ρ]θοθαπῦ οἰϊσαηύτν, ὑππὶ ἴῃ 115. αἀπδ8 αἰ ἰππῶ 
Δα ]]οΙῦ τηΐπτβ ἀΠΙρθηΒ. 6586. 

ὈΙΉΟα5 μδὸ ἴῃ οαριΐθ αἰϊπα οϑῦ, αὐποὰ δᾶ ἰρβϑμπι βθηὐθηίατη ρ6Γ-, 
ἐϊποὺ. μα δαῖτα ομππθμὶ ἀγστιπθηξοττιτι απδ88 ῬΥΟθυιμξαν ἴῃ γοο6 κατ᾽ 
οὐδεμίαν τῶν τοιούτων, ἐπ᾽ οὐδεμίαν μοχϑηρίαν ν5 30. 81 γῬοπίξαμη 6586. 
υἱάθίηιιβ. Ουϊᾶ γογοῦ δη πυ]]ὰπὶ ᾿πΐθυ υἱξίϑ 1]. Γ΄, ΖΦ ὑταοίαϊα οϑὺ αὐοα ε" ὙΕ 
ἃ Ἰποατα ἔβοϊαπάσθηη βρθοίθῦ Νὰ ἡ ἀνελευθερία αὐἰάθτῃ (ΠΠἸᾶτὰ ρΡοίϊαβ ᾿ 
αἴοο αὰ88 ὑπερβάλλει τῷ λαμβάνειν, ἀπδτα Θϑτη οαἾαβ τηθπύϊο Εὖ συβ 19,. 
ἐλλείπουσα τῷ δοῦναι) ἴπιο ᾿ἰρϑῦτη ποιηθη τῆς αἰσχροκερδείας ἴθ- 
βέαξαν, ρτοΐθοῦο 1Πᾶτὰ 6888 τῶν “κερδαιφόντων. Νθο ἀυθιαθὶῦ απἰβαθπδτη 
Θαμ απ πη ΡΥῸ ΘΧΘΙΏΡΙΟ οϑὲ τοῦ χερδαίψειν ἕνεκα μοιχεύοντα γ8 34 
αὐᾶτη τηδχίτηθ αἰσχροκερδῆ ΔρρΟΙΙατο. Οὐδ ἴπ τῷ σϑύατῃ αὐϊάθίη οβῇ, 
γἱά θυ Αὐϊβίούθίθη “} 8 οοτύατη ἀπδηᾶδτι απ οτθηίδπι βίδύποσ απῦτη 
βου θοῦ (οἵ αἰσχροκερδεῖς) ἕνεκα κέρδους καὶ τούτου μικροῦ ὀνείδη. 
ὑπομένουσιν. τοὺς γὰρ τὰ μεγάλα μὴ ὅϑεν δὲ δεῖ λαμβάνοντας θε ,..2Ὰ 
ἃ δεῖ οὐ λέγομεν ἀνελευϑέρους .... ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον καὶ ἀσεβεῖς 

καὶ ἀδέκους -1122 ἃ. 3-- Ἴ; πρὸ. Ἡλι δή ταΐη 5 ὙΘΥΌΤΩ, ΘΕΔΙΏΒΙ δια ΥΘΙὰ 
δος ἔοτέβ οαἱ βαϊβοϊαῦ, πἰΒἸ]οτηΐπτιβ ἀυσατηθηίδπαι τοξίοπθιι ἀθ απδ ἃρὶ- 
τὴὰβ (ΕἾ 4) ἰύῶ νἱχ ϑχοτιβαυῖ, Οπδηηατατα ταυϊδατη ἰηὐθγθδὺ πὐγατη 8115 
πορ]σϑηύϊα οἱ δοοϊάουϊῦ αὶ Ῥυϊτητιτη γίδια 5101 ργδθρατγαύασιιβ οϑῦ, δ οἱ 
ααἱ ἰβάθηη δυρυηθη 8 ἀ6 ᾿ρβᾶ τ ἴαπὶ δοίατη 6556 γϑ]ὺ, 
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80 ἐπ᾽ ἀκολασίαν, εἰ ἐγκατέλιπε τὸν παραστάτην, ᾿ἐπὶ δειλίαν, 

1180 Ὁ 

εἰ ἐπάταξεν, ἐπ᾽ ὀργήν᾽ εἰ δ᾽ ἐκέρδανεν, ἐπ᾽ οὐδεμίαν μο- 
χϑηρίαν ἀλλ᾽ ἢ ἐπ᾽ ἀδικίαν. ὥστε φανερὸν ὅτι ἔστι τις ἀδικία 
παρὰ τὴν ὅλην ἄλλη ἐν μέρει συνώνυμος, ὅτι ὁ ὁρισμὸς ἐν 
τῷ αὐτῷ γένει" ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς ἕτερον ἔχουσι τὴν 
δύναμιν, ἀλλ᾿ ἡ μὲν περὶ τιμὴν ἢ χρήματα ἢ σωτηρίαν, ἢ 
εἶ τινι ἔχοιμεν ἑνὶ ὀνόματι περιλαβεῖν ταῦτα πάντα, καὶ 
δι’ ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τοῦ χέρδους. ἡ δὲ περὶ ἅπαντα περὶ 
ὅσα ὁ σπουδαῖος. 

81. ΚΡΤΙΡ ΝΡ εἰ δ᾽ ἐπάταξεν. 
4. ἅπαντα] ΚΡ πάντα. 

88. συνώνυμος ὅτι ὃ ὁρισμὸς ἐν τῷ αὐτῷ γένει: ν. δὰ 1129 ἃ 27; 
αὐαἱ Ἰοοῦβ αποᾷ ὁμωνυμέαν 5ἰαθαθταῦ απ αὐδδὶ οοττὶριθαν. 

ῶ--ὅ. Τπ ῥυϊποῖρα!! ποὺ ἸοθῸ Ῥυϊμηθμι ἀϊοθπάτμι ἄθ ορροβιθοηβ 
τοὐϊοπθ, απὰ αἰύθτα ᾿η]αϑύϊια, ἀπδθιβ γθῦυβ, τῷ περὶ ὃ (γ5 3. 8) δἰατπθ 
τῷ οὗ ἕνεκα (δι᾿ ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τοῦ κέρδους γ8 4), αἰύοται, ὑπὸ τῷ ᾿ 
περὶ ὃ ἀοβουρύω οϑὺ. Ἰποοποϊππυτη ποῸ γοοθῦασ, πὸ ὕδιηθη ἴῃ Αὐϊβῦο- 
616 ἰδῶ ταΐσυτα, ἀπιητηοᾶο τγο5 ἱρβῶ ἀοοθαῦ, αὐἱὰ νοῦ 111 ἡδονῇ ἀπὸ 
τοῦ κέρδους ορροβίϊαμπι 6588δ. Νθο ἀυθιθαθιθαν μδὸ ἀθ τ, ἄστη ρσοθὰ- 
ὈΠῸ οϑὺ κέρδος Π1] ΟἿΟΊ πἰδὶ αὐοα ῬΥΟΡΥ͂Θ Ἰᾳοσατα οϑῦ; θοᾶάθηι ἰσὶὑαν 
αἰοὶ βϑῆβὰ ααὸ οδῦ ἴπ 110 αἰσχροκερδείας ὨΟΠΪΠ6. απ86 οτπὶ γι 5. αἰ ἢ- 
αἰθα8. οαπηαὰθ υἱσύαϊθ ορροβιθα ὑοΐω περὶ χρήματα οδὺ,, ὧν ἡ ἀξία νο- 
μίσματι μετρεῖται ““ (1119 Ὁ 26)», Αὐ οὐδίαῦ τὸ περὶ ὃ, ατ18]6 γ88 2. 8 
οἰτουτηβουϊρύσθμη δῦ. Τί θηΐτη τὸ περὶ τιμὴν, περὶ σωτηρίαν δι ποιηϊ- 
πθιη ἰη]τιβῦαπι ΘΙ ΠΘΥΘ ΠῸΠ ροββοῦ, Ὡἰδὶ αὐοϑα 15 αὐπἱάθιῃ ααἱ Ἰαθδιι8 
οϑὺ ἠφούιταμη ΠΟΠΟΥΒ, 58 ]τι 18 ἕδοϊοῦ, αὖ 'ρ56. ΠΟΙΊΟ ἸΤΩΡΥΟΌτΙΒ. ΤΌΤ Βιιδτῃ 
ἔδυ Πγθστὴ αἱ τἀπὶ βὐπαθαῦ διχουῖύ. Αὐδαπηθ ἀαστὰ οὐ οοπύτα ὑϑυυτῃ 
γουϊ αύθση βιῦ, τω Βθρυύθρασθ αὐδ ἱπᾶϊδοιη παβοσπαν αὔατπθ ἴῃ 1ἰβάθτῃ 
Βοταϊηΐϊθαβ ᾿ἰβάθηηατιθ ΘΟΉΒ11115. ἀπὸ, ϑαηῦ, οὐ οοπύτω Αὐἰβύοὐθ! β ἀβᾶμι, αἱ 
αποὐϊθβουπαθθ τὸ περὶ ὃ ἀθβουι οι δα 1ἃ βρϑούαῦ απὸ τηιοὐύϊβ δηϊμαὶ 
σθηξβ ἕουαηῦασ: πὸ Ῥούθυϊύ Ἰαύθσθ ὩρΏΟΒΟΙ 1ῶπὶ κέρδος οἰΐδιῃ τιμῆς, 

᾿ σωτηρίας. Ὑιάοπάσμι Ἰοὶθαγ αἀποτηοᾶο ἴῃ αἰδογὼ 1η͵]αδυιυϊ]ὰ ὑδοϊδο ἀϊοαύαν ἡ 
αὖ οὐληΐηο Πα]]ὰπὶ κέρδος ἀρροὺϊ αὖ αἰϊπὰ ρῥγδθῦοσ Π1ὰ, Εὖ τω ααἱ- 
ἄρια τϑᾶϊῦ αὐδορύϊο δὰ Π͵Ὶῶμὰ αὐδηι βαρτῶ (Δα 1129 Ὁ 8 οχίν.) αὐὐσίμι, 
αὖ ὕατα αὐτίπαπο τὰ περὶ ἃ οοπηροπθπᾶδ βἰαῦ ααδπδπι ταὐύϊοπθ αἰ ουθμῦ. 
Νρο ἰϑημθῃ ἤδο 1π 16 ομηηΐα Θχρϑαϊζο βαθύ. Θαστῃ Θῃΐτη σΘΠΘΙὉ}15. 1πι- 
βἀξα τϑ 4 ἀϊοαῦαν ο880 περὶ ἅπαντα περὶ ὅσα ὃ σπουδαῖος, βοϊτατι ααἰ- 
ἄρτη νἱτϑαθοια ππΐγθύβαιη Ὀ]θυσια 8 τοίθυυὶ δᾶ παϑη καὶ πράξεις, ἴῃ 
ΒΙ ΠΡῚ 115. δαΐθτα τηοᾶο αῇθρούπσαμι τηοᾶο δούϊοπυση αποάάδη σΘπαΒ τηοο 
οὐϊαια. ῬΟμουτπὶ γ68] τϑυπὶ ΘΘΠῸΒ ΔΙ απο ἈΡΡΘΙ]ατὶ ἴῃ α0 γϑυβοηθαῦ: νυ. 
δα 1107 ὦ 88. ἴῃ ἰδύῷ δαῦύθπι ναυϊθύαθθ πυΐὰβ Ἰοοὶ ταὐΐομθ (γ. τὸ πρὸς 
ἕτερον γ5 1 οὐ γϑιῦδ ορροβιίδ περὶ τιμὴν ἢ χρήματα ἢ σωτηρίαν γ8 3) 
ἱπάποίτααν αὖ Ῥυϊπηατι βα]ύθτη απδηύτπιῃ Πθυὶ ρούθϑε γόοθῖὶ ἅπαντα γβ 4 
δα τϑύσσα Ὀοπουσπαιθ σϑηθτῶ τοίθγδτηθδ, υδθ Θηΐπὶ ἰηὗθ᾽ οαπ οὐδ 
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Ψ' ,᾿ ως 

ὅτι μὲν οὖν εἰσὶ δικαιοσύναι πλείους, καὶ ὅτι ἐστί τις τι80ν 6 
ν - : ᾿ ψ. ἐἜ 

καὶ ἑτέρα παρὰ τὴν ὅλην ἀῤετήν, δῆλον" τίς δὲ καὶ ὁποία 

τις, ληπτέον. διώρισται δὴ τὸ ἄδικον τό τε παράνομον καὶ 

6. εἰσὶ] ΚΡ εἰσὶν αἴ 8. ΚΌΜΡ διώρισται δὲ. 

Πα πϑῆὰθ δᾷ τιμὴν πϑθατθ δᾶ χρήματα πραὰπθ δᾶ σωτηρίαν ροΥὑπορθαπῦ, 

ΘΘΠΘΥΆΪ ἠαβυϊ 8 τϑοία, τῇ ἐν μέρει ΔὈ)αάϊοαΐα, Θ586. υἱἀθδηῦατ. Απ 
Ῥγδϑέθγθα απϑουθπάτπτι ουϊῦ, πᾶτι βἰηῦ αὐδοάδηη σθμΘγα 118 ἠαβυϊ 186. ῬΡᾶν- 
ἐθ8 σγϑὶ αυδοάδιηῃ ἀρεταὶ πρὸς ἕτερον, αᾶ6. ΟἸΠΠΪΠΟ ΤΟΥ τογττι Υ6] Ὀοπο- 
τσ σθηθτα περὲ ἃ βἰπὺ πθαπθαηὺ ἀθβουθ]} ϑ,ιθα ὙΘΥΘΟΥ, Π6 5810 βοϊβοὶ- 
ἰδιιαν ααᾶθ 80 Αὐἰβύοίθθ δοιῃρθυῖσὶ ποὴ ροββίπὺ. ὅϑ51π οοπεϊπρσαῦ αὖ Πᾶθ0 
γ68 Ὀ6Π6 51} σοβία, ἄθππο ἱπ ὁρροβιἐϊβ γββ 2. 8 Βδουθοίτηθβ. Εὐθηΐτα 
ααἱ οοΥίοβ σΌΠθγτπι ἤπιθβ δ ἐθυταΐηοβ βοῖτθ υοϊπιθυῖξ, πΘοθββδτῖο Ἰπαυῖγοῦ 
ααδθπᾶτῃ βἰηὺ 1Π1ὰ ταῦτα πάντα Υγ8 8, 5811 ὍΠῸ ποιμλΐπθ 8611 Ὀ]Υθα8. ἀ6- 
εἰσπαία. Δα {14 ᾿ἰσίδαν τονυοοδ θαι ἄθ ααἱθὰβ ἴαπὶ Θρίπηθβ,, περὲ ὅσα 
εὐτυχία καὶ ἀτυχία, ἃ ἐστὶ μὲν ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαθά, τινὶ δ᾽ οὐκ ἀεί" 
1199 Ὁ 25Ξᾳ. Νβαὰθ δῃΐπ ἀβαῦδπι αἰξίτιβ πᾶ ἴῃ τ Θοτατηογαίτβ οβῦ. --- 
Ετρὸ παυᾶ ρᾶποα οογέθ ἴῃ [8 πιᾶρὶβ Ἰοσϑηξίαμι ἡπάϊοὶο Ῥθυτοῖββα ἀαδιη 

δ Ὁ ἴρβο βουίρίοτθ ρίθπθ 1]υβέγαῦθα βαθύ. πῶ ἴῃ τὸ πὸπ οββθῦ ον οἵἵθη- 
ἀθγθιηιβ, πἰβὶ ἀἰβραξαῦο ἀθ 1πβεϊ ἃ, απ8}15. απϊάθηι δα πὸ5 ρϑυυθηῖῦ, 1] 
ἔεγθ 8ΌΒίπο ἀθ οχμπὶ μδὸ απδϑβύϊοπο δἀάογθῦ: τὖ ᾶτὰ ἀπᾶάϊαθθ οροτίθαῦ 
οοπμβέασθ πὸ ἐδπίαμι αὐἱὰ αἰ δοναμπὺ ἀΐνουβα 7υϑυϊϊαθ σοποτδ, 56α οὐΐδηη 
αὐϊθαβπδτη ἴῃ ΤΘΌῸΒ Ῥτορυία υἱβ τῆς ἐν μέρει βρθϑούθίαν οὖ αἀθδθπδηῃ 

ταϊο ἰπΐου Π]ατὰ ἱπέθγατιθ βίηριϊαβ το]αθδβ υἱγυπέθβ, απαύθητιβ δα βο0οῖθ- 

ἑαΐοταη Βοιυΐπτπι τϑίθσιιηξαν, ᾿ηξογοθάδί. 
Βὴ) 1180 "Ὁ 6-299.. Αα Βδθο, αποπίδτη οουέο ογαΐϊπθ βϑπύθῃίδυιμ 58 

Θχοϊριθαύϊαμπη οαγθηῦ --- ἃ απο τηοχ ΘΧθιρ 5 τηοηβύγα Ὀἰδαγ --- δα ϊβ βιῦ 
Ῥγαθιν θυθ, ΘΟ. Θὰ ατιᾶ8 18πὶ ἀϊοδηθαῦ 1ἃ ΒαΌογΘ αὖ αὐδ5ὶ ἴῃ 11- 
τηΐηθ ἱπέου αὐτάτηατθ 7αδυϊ ϊατη νϑυβοπύασ. ΝΟππ]]αὰ θηΐτη 1ἃ ἀρτπῦ αὖ 
δι ρυΐὰβ σϑπιβ οοηγοῦβα αἰβραξαξίοποιι ἃ βοϊνδοὺ (ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν 
ὅλην ἀρετὴν... ἀφείσϑω Ὁ 18---90); αἰϊα τὖ 6556 δἰθθγαμι σθητιβ πονῶ 
ἀοιποπβίγαθίομθ οοτηρτοθθὺ (ἐπεὶ δὲ τὸ ἄνισον Ὁ 10 --- 16); 8118 1 Ἰο- 
αασπῃξαν, ἑαπαπδπη βοϊαξᾷ μὰς ἀθυηοῃβίγαξίοπθ οὖ ρυϊάθχη σγϑ]οῦο Ῥυ]ουθ 
ΘθμΘΙΘ. ἦδπι ρϑυρθηάθχῃ δἰ δια αἸέθυθση σθπιβ (ὅτε μὲν οὖν εἰσὶ... λη- 
πτέον Ὁ 6--8 αἴατπια ὥστε καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει... ὡσαύτως Ὁ 16---18). 

6. ὅτι μὲν οὖν εἰσὶ δικαιοσύναι πλείους. Νὰ μᾶθ6 αὐπἰάθηι τϑοῦθ 
Θχοϊρί ποῦ ρῥγαθοθαθηξία; πϑτὴ ἀατιπὶ ππίγογβῶ οἂρ. 4 δυσυτηθπίδίϊο (ση- 
μεῖον δ᾽ 8. 16) ὕπτι βυτητηα απδθ ἰπᾷ6 οἴβοιϊξυν (ῶστε φανερὸν ἃ 8354) 
δὰ ἀπᾶτη ἱπ͵]πβύϊὀ᾽ τη βρθϑοίαπὺύ. ὕὉπᾶθ ἴβο"β αὐἱἰάθτη δαϊδαβ δὰ πο- 
βοθπᾶππι Ομ γαυα) σΘΠτ8, Π6 0 ἔδιηθη τηΐπτβ δα 1ἃ ἐγαπβῖδα οριβ βθυὶ- 
αα6 Ἰὰπὶ ποίαξα αἀϊρσπατη ουαὺ. Οὐδ γβ 1 ἴπ θδάθιῃ τθ, αὖ βοϊδατη, 
ΟὉ ἰᾷὰ ἴρβᾶμῃη νϑῖθα ὁμοίως δὲ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῆς δικαιοσύνης δᾶ- 
7θοίω βαπῦ. Ξ 

8. διώρισται δὴ τὸ ἄδικον κ. τ. Δ. Ῥατχϊουϊὰ π8ὸ δὴ οταίϊο 86 ἃρ- 
Ῥ]οαῦ δὰ σνϑῦρα αὐ88 1129 ἃ 84. Ὁ 1 οταπῦ γ6] ρᾷθπθ ἴἰοσαὺ 1184. Νβο 
ααδ Βἷπο φῥγοβοϊβοιθαν ἀθιηοπβίγαξιο (αβαπθ δὰ τβ 16) 8115 αὐϊξαν δᾶ 
τϑ Ρῥτοροβιίξαηι ποίϊομϊθιιβ ργαθίεσ τὸ παράνομον δἰαμθ τὸ ἄνισον οὐ 
οοπέτανίαβ. ΟὐδτΩΥβΒ Θηΐπι ἔμοῖ]6 οταῦ, τὸ πλεονεκτεῖν τὸ κερδαίνειν τὸ 
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Ἁ ᾿ Ἁ Ἁ δ' Υ ’ Υ̓͂ ν ᾿ 

1180» 910 ἄνισον, τὸ δὲ δίκαιον τό τῷ νόμιμον καὶ τὸ ἴσον. κατὰ Εὖ 
φ ᾿ ς 

10 μὲν οὖν τὸ παφενομοῦ ῇ πρότερον εἰρημένη ἀδικέα ἐστίν. ἐπεὶ 

Πα ὦ 
ἧς" 

» ὅλοντερε 

ΠῚ 
δὲ τὸ ἄνισον καὶ τὸ παράνομον οὐ ταὐτὸν ἀλλ᾽ ἕτερον ὡς μέρος 
πρὸς ὅλον (τὸ μὲν γὰρ παράνομον ὁ οὐ πᾶν ἄνισον, τὸ δ᾽ ἄνισον ἣ 

ἅπαν ̓ παράνομον), καὶ τὸ ἄδικον χαὶ ἡ ἡ ἀδικία οὐ ταὐτὰ ἀλλ᾽ 

ἕτερα ἐκείνων, τὰ μὲν ὡς μέρη τὰ δ᾽ ὡς ὅλα᾽ μέρος γὰρ 

ιὅ αὕτη ἡ ἀδικία τῆς ὅλης ἀδικίας, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ δικαιο- 
σύνη τῆς δικαιοσύνης. [ὥστε καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει δικαιο- 

σύνης καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει ἀδικίας λεκτέον, καὶ τοῦ δικαίου 

καὶ τοῦ ἀδίκου ὡσαύτως.) ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν ὅλην ἀρετὴν 

10. μὲν οὖν] οπι. ΚΡ, 11, παράνομον] ΚΡ παράνομον πλέον; ΒΕΚΚ. 
6. οθἰδ. πλέον. 12. πρὸς] ΚΡ καὶ πρὸς. 12. 18. (τὸ μὲν γὰρ --- παρά- 
ψομον)}] 6 οοῃηΐ.; γ. δάμπού. 16. [ὥστε καὶ περὶ] ΚΡ ὡς περὶ. ϑΘο] τὶ 
Πᾶθο -- ὡσαύτως γ8 18. 18. καὶ τοῦ] ΚΡ καὶ. 

κέρδος ἴῃ αὐἱθὰβ νῖτὰ ἀγρυππθηα ϊοηβ ἴῃ ργωθοθᾶθηνὶ οαρ. Ῥοβίδωπι 6586 
νἱάϊτηιβ δα σϑπιβ τοῦ ἀνίσου τοῖθτγθ, Ἰᾶτὰ ἴω ἀρίθαν αὐδδὶ 1116 ἐκ ση- 
μείου συλλογισμὸς (ὦ 16) οἸηπίπο ποη δἷὺ βουρίαβ. Αἰαπθ αὐδὸ ἀρίη- 
605 Ὁ 16 δα]απρίθαν βοηύθηία, (ὥστε καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει δικαιοσύνης 

. λεκτέον... .) Βδο αὐἱϊάθτη Ἰοοο ροϑβὺ τϑϊασῶ ἱπύθυροβιύδ, ᾿ΉΡΥΙΠηΪ85 
Ῥοβίαπιδπι 8 ἀϊοῦπμι οϑὺ ξητοῦμεν δέ γε τὴν ἐν μέρει ἀρετῆς δικαιο- 
σύνην (ἃ 14) οὐ τίς δὲ καὶ ὁποία τις ληπτέον (Ὁ 7), ἴδω οϑὺ ᾿πδπῖθ ταῦ πὸ 
ΘΧΟΙΒΘΙῚ ΑἸ] 61 Ροϑδίῖί. 

11--- 18, τὸ ἄνισον καὶ τὸ πλέον οὐ ταὐτὸν ἀλλ᾽ ἕτερον. . (τὸ 4." 
[μὲν γὰρ πλέον ἅπαν ἄνισον, τὸ δ᾽ ἄνισον οὐ. πᾶν πλέον) ΒΟ. ππΚΑ 
ἘΜρηᾶοβα δ8θο 6886 Ὁπάϊασθθ ἀρρατοῦ. ἘΕθηΐη απ οὗ ἴῃ θῶ ὡς ΖῚ 
βοηὐθηνίᾷ αὐὑᾶ ριδοοθαϊῦ Ὁ 10 οὖ ἴῃ ἰρβίυθβ Πα78 ΡῬΘΙΪΟΔῚ ΘΟΠΟΙ υβίομθ ὅνε ““' 

μ Ἂ ΠΈΣ ἜΝ Η , ἕο πεν 
Ὁ 18--1ὸ τὰ Ἀθεδατ αὖ ἀϊγογβα Πιβυϊ 86 σθποσα, 6586 οοπδίοῦ, τὸ παρά- “. “ες 
νομον τῷ ἀνίσῳ ορροπαῦαιν οὐ ἴζα ταΐαπι δῖ} ορουθοὺ αυοᾶ Υ8 8 Ρτδο- με ρὲ 
τα θοναύαν. Ἐδπὶ ομΐπὶ γαὐϊοπθιη, αὐ ἰπῦου τὸ πλέον οὖ ἰηΐον τὸ κεξα-ο 
ἄνισον οδῦ, αὐθηηϑατϊηοα τα αἰᾶστα 1199 Ὁ 6-- 11 τηοπίθαμη οϑὺ, ποημηΐδὶ δ στ 
«ἃ τπηϊὰ8 Αἰεθεῖτβ 7αδυχαθ (τῆς ἐν μέρει) ἀπρ] θιη ἀΡΡΟ δ σαϑοί: αὐ Α 
ἔππι πλεονεξέα ἴση ἀνισότης οβύ βρϑοίδσθ οορσπονίσηιβ. [Ἂἰδαπθ βᾶποὸ ᾿ 
7υάϊοῖο Ἰατι Μαγοίπβ, βθοαύτιβ. γ61 νϑβύϊρία 11. ΚΡ νβ 11, ΜΡῸΡ νβ 12. 18 
γ61] βγη υψριρουνς βου ρϑὶῦ τὸ ἄνισον καὶ τὸ παράνομον οὐ ταὐτὸν 
ἀλλ᾽ ἕτερον. . (τὸ μὲν γὰρ ἄνισον ἅπαν παράνομον, τὸ δὲ παρά- [6 λήε 
νομον οὐ πᾶν ἄνισον); φαδηα υδηη οθθαῦ ὃ ΡΙθυεῖβαθ 11. ΤΩΪΠτΙΒ Ἰοηρο κα. 
τϑοθᾶθνθ Θπηθπἀδηίῖ τὸ μὲν γὰρ παράνομον οὐ πᾶν ἄνισον, τὸ δ᾽ ἄνι- “ἜΣ, 
σον ἅπαν παράνομον. Οᾶ ἴπ τ αἀαστ ἐθτθαΐο οἸμπῖηο βθηϊθηδίαυτιτη “(μλ2 
ογαϊπθ βίπρυϊα νϑῦρῶ παι βοϊθοπὺ Ἰηύθρτῶ ΒΟΓΥΆΤΊ, ΠΘ τθρυμθη 8 ΘΟΥ-ὶ 
τϑούασαθ ἃπάδοίδιη ; αποᾶ ἀπύοτη ἰΐω οἰβοϊαύαι ὅτι τὸ ἄνισον ἅπαν παρά- ρῆ 
ψομον, ἐόηϑουῤίατα: ὨΟΥΔΙ 6586 ἴῃ αἴιδν ΘΟΙΏΙΠΟΙΌΤΙ 58 πὸ ΟΡ ΘΥαΘ. ῬΥθὑϊα πηι (ς.. 
οβϑθῦ, υϑγατῃ δῦ, δὐϊαυηδὶ ἱπίον ἰβύαβ ἀπ που]δαύθβ ἔουύο ἀυθιδαϊο ἱπᾶ0 
ΠΟΠ βαθεῖς πϑὗο. 

18---θ, Ηδθο 51 60 οὐγαΐπθ αὰοὸ ἀπαίρειν Ἰοραηύαν Βάθιηαθθ παρθαπὺ 
οοπὐϊησα δ ἀπαπὶ ἤπθπι βρθούαγθ, ἃ 680 δουρί 6880 ἀϊοθπύαν, οἱ ῬΥ]ο- 
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Ἐπ τεταγμένη δικαιοσύνη καὶ ἀδικία, ἡ μὲν τῆς ὅλης ἀρετῆς τιϑον τ9 
οὖσα χρῆσις πρὸς ἄλλον, ἡ δὲ τῆς κακίας, ἀφείσϑω. καὶ 30 
τὸ δίκαιον δὲ καὶ τὸ ἄδικον τὸ κατὰ ταύτας φανερὸν ὡς 

διοριστέον" σχεδὸν γὰρ τὰ πολλὰ τῶν νομίμων τὰ ἀπὸ τῆς, 
ὅλης ἀρετῆς πραττόμενά ἐστιν καϑ᾽ ἑκάστην γὰρ ἀρετὴν 
προστάττει ξῆν καὶ καϑ' ἑκάστην μοχϑηρίαν κωλύει ὁ νόμος. 

τὰ δὲ ποιητικὰ τῆς ὅλης ἀρετῆς ἐστὶ τῶν νομίμων ὅσα νενο- "90 
μοϑέτηται περὶ παιδείαν τὴν πρὸς τὸ κοινόν. περὶ δὲ τῆς 
καϑ᾽ ἕκαστον παιδείας, καϑ' ὃν ἁπλῶς ἀνὴρ ἀγαϑός ἐστι, 

28. πδαττόμενα] ΚΡ γ οὐ. προσταττόμενα (πιᾶῖρο ΟΡ προταττόμενα); ἔτθ- 
τίν ἰρίθαν γβ 22 ὑπὸ ργὸ ἀπὸ. 

το ἠπβοϊυτη απ βάση ἔϑοίαγο νἱαθοαῦαν τὸ δίκαιον δ] βάθη σθηθ- 
Υβ Ὀγθυϊον δἀπτη θυδπάτη 6586. δ ἴῃ 16 αποαᾶ Βυτχηχηθτη ογωῦ ροβὺ 
Θὰ. 2 Υἱχ οἂ αὑδ8 γ88 22---24 οἰβοιίισ ἀθβουϊρύϊομθ οσοθαῦ; ὀὐὑθμΐτη 
1129 Ὁ 12 ---4 δὰ γΥϑῖ ῬΎΌΥΒι5 θα θπι Ἰθρίτητιβ, 8] γα μι ΒΟΥ ΘΠΑῚΙ 
οὐΐδιη Ρ᾽θηΐοστο, δία (αὖ ἴα ἀϊοατη) οοτέϊοτα, αποπίδϑιη {1116 ᾿ρϑὼ 111 

 Αἰοἤπηθο 7πιϑυδϊαι6. ὑαπαπδτη ρογίθοίαθ υἱυ πεϊβ, ὦ αὰδὶ ΠσΠΟ συ 18 βα. δᾶ 
τὰ δίκαια ν6}] νόμιμα φτοοθράϊδανγ, Ρ6Ὶ δαυπιπᾶθυη πούϊοπττη στϑρϑυίαμι 
παύατατη οἰβοϊθθαύαν. [δάτιθ 51 ααἱᾷ ογαῦ οαὰβ οασδα πᾶθο δα]αηρσθπᾶδ 
νἱἀουθηθαν, ΟἸμΠΘ ΠΆ στ Βοη θη ίδγτιτη σῖτα ἴῃ αἰζογᾶ Ῥᾶτύθ (γ5 3ὅ---29) 
βρϑούατὶ ἀϊοθιησβ: βο]Π]οϑῦ τὖ ΟὈ]αὐᾶ. οοοδβίοπθ ῬΘΟ ᾶγΘ ἀποδᾶάδηῃι τῶν 
νομίμων (οὖ δικαίων) φΈπιΒβ τηοπβίγαγθίτσ, απὸ ποὺ ἰδη ἰρβα υἱγύα δ 
οἴβοία, ᾿τηρουαηϊαῦ απῶπλ 68, ατιδθ δια ᾿τηθτιθπᾶοβ υἱσύαϊθ δηΐτηο8. πΘ068- 
βαγία, βἰηύ. Εὲ ἴξα αὐἱάθτη το5 δἰξϊπριέον (ἡ παιδεία) ἀαστα δα ἀπΐγουβα 
Ἐπμΐοα σταν ββίτηθ ἔστη ἃ, ἀϊβραξαξίοπθ (6 ἠαβυμ ἃ ῥτοΐθοῖο παπᾶ δ] 16πὰ. 
Ουἱάϑ αποᾶ οἰίδτα ἀἰδυϊηστιομπιτη 6586 δ ατῖδαν ᾿πύον ἀπδβ παιδείας (τὴν, 
πρὸς τὸ κοινόν, τὴν καϑ' ἕκαστον). ἘΠ νογὰτα μος οὗ οοπβοπέβπθυση. 
Αὐϊβίοίοι! (γν. δᾶ 1129 Ὁ 19 -- 23); πθὸ τη8]6 γϑυδὶβ ὕστερον διοριστέον 
γ5 28 δὰ οὰ ΘΌ]Θσϑτηαν, απδ αἰξίτηο ΝΙο. ΘΔΡ. ἑοπία Ὀπέασ. Αὐ πηῦτα 
[1 Ρτορύει αποὰ 510 αὐϊάθτῃ ΡΙαγα τ ΟΥ̓ΘΥῚ υἱαθαηθαῦ ἀπδ Τὴ Ρτοβιηῦ, 
Θποάδὶ οπΐτη ἣ νομέμη παιδεία οἴγϑαι ἰφηξατη Ῥτόραπι, π60 Ὀοπατ γἱ- 
ὙΠ ον ϊαῦ, ῬΓΟΌΔΌΙΠ6 οὐδ πραὰθ τὴν ὅλην ἀρετὴν δὰ ἀπδπ ἃ] ἔθστιτη 
Θθπτβ τῶν νομίμων (γ5 32 5.) βρϑοΐαῦ τϑνϑγῶ Ῥίθπδτη ὈΟΩΪ Ὑἱνὶ νἱγπξοιη 
6886. ὕπᾶάθ απ θίατη βοὺ αποά 68}. 3 αυϊάθιι, οοπδίαθαῦ: ἂη 7πϑελέϊα, δι 
τελεία ἀρετή, ἵτχηο τελείας ἀρετῆς τελεία χρῆσις. 

Φάχη ὙΘ7Ὸ ἴπ ἀπᾶτη βοηϊθπξίθτη οοιηρ]θχὶ απ86 δα βίηρστυϊα ΠΟΟ ἴῃ 

οαριθ (1180 Ὁ 9 --- 29) δἀποίαπαε νἱἀθαπύατ, ἄϊοθυητιβ γ61 ἰβθατη ὑγϑπβ- 
1ὔατῃ Δ ἱπνθηύᾶ (θα. 8) αἰξοσᾶ δῶ δα ἐγδοίαπάδηι οὖ θχρ!!οαπᾶδτη 
οδηάθπι (π8 ἃ 1180 Ὁ 80) ἱπίθρυτιτη ποῖ 6886; γ6] αὐδ 1180 Ὁ 96 --- 39 
Ἰερσαπίαν ῥτοΐθοῦο δα, ποὺ Ἰοοο αἴαπθ ογᾶϊπθ βουιρίϑ, πὸπ 6856 Ασὶβίο- 
ἐ6115. Ξϊπρι!α θηΐτη βθὰὰ ῬΘῚ 86 ΠΌΠΠ 8 δα σϑπὶ Βιπῦ πιοτηθηθὶ 5θὰι δἐϊατη 
ΤΠ ΘΙ] ΟΥ̓Δ 118 ΟὉ Δ] ασδτη βοηθθηἰδ σγανυταύθση παπᾶ αὐάθηη 6856 ἰδ] δ, 
αὖ υἱ]ἃ 6 ραγτέθ ροββιπῦ γϑούθ δῸ Ασϊβέοίβιθ αἱΐθπῶ νοοδυὶ, βθα αἰβ]θοία 

αΌΒΒῚ 6886. τηθ]] γῷ ὑπαθ βϑητιπιὶ ΟΥδυϊ 5, ΟΟΥΡτΒ ΠῸ}]0 τηοᾶο οοπβοϊδ- 
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1180} 38 πότερον τῆς πολιτικῆς ἐστὶν ἢ ἑτέρας, ὕστερον διοριστέον οὐ Ε ὕ 

Το, ὡς σοι γὰρ ἴσως ταὐτὸν ἀνδρί τὲ ἀγαθῷ εἶναι καὶ 'πολίτῃ παντί. 

οὐρᾷ 5 80 τῆς δὲ κατα μέρος δικαιοσύνης καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν δικαίου 

“ὦ. κὰ ὡς ἕν μέν ἐστιν εἶδος τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς τιμῆς ἢ χρημάτων 

Ε΄ τ μεο δὴ ἢ τῶν ἄλλων ὅσα μεριστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας (ἐν 
δ ἢ υ 

ΜΕ π ΚΚΣῪ τούτοις γὰρ ἔστι καὶ ἄνισον ἔχειν καὶ ἴσον ἕτερον ἑτέρου), ὃν 
Γ ἱ Ψ 

ΣΙ ορ θαι τνκ ΣΈΛΑΣ ας τν νος τ ει 

80. κατ᾽ αὐτὴν] ΚΡ κατὰ ταύτην. 88. ἑτέρου] Τοτὺ. ἑτέρῳ. 

το 

ἰὰγ, Ἦδθο βαὐϊβ σουέα; αὐοᾶ υἱύγα Θϑῦ, ἅποθρβ. ΟΟ] οἷα 5 ἔαῖββθ ἀπε 
μδο ἀθ τ ἀἰϊβραῤαύίομπθθ, απδύαχῃ αἰΐθγα ρᾶθπθ ἰού δι π08 ρϑυγθηθσυῦ, 
αἰύογα δα ρϑυϊθυὺ αὖ ἷο 1160. ἔταρταθηΐδ, ααδοᾶδηι δὐὰβ Ἰάοπθο Ἰσοο ἰπ- 
βου δίαιθ ᾿ΐα βουναύδ βἰηῦ. Νθὸ ἰδπιθῃ Ῥγὸ μα} αὐἰάθηη οδρ᾿ 18. τὰ- 
ἀΐοπθ ταΐπὰβ ὈΥΟΡΘΌΪ6 νἱἀθαΐαν, ἰρβμι βουϊρύουθμι πΟΠΠᾺ]185 ΠΟΤῚ 881] 
Ῥαγῦθβ Ὀ]τ18 βθιη61 ὑθηύαββθ; ἱποῃοαύδ αὐδοάδιῃ αὖ αἸΒΡ]1Ου1886. 1051 δαὺ 
οχαταΐω βο]ύθμη ΠΟ 6886; αὐἶθαθ, αὐὰπὶ ἀο]ούα ποὰ Θββθηῦ, 8]]Ο Τα 
τπδηὰ ἴῃ δα ποτὶ ογάϊποιῃ δἀαρύαν!β 781 ἱπηρϑαϊε! ρούϊαβ γθ]]ασδηῃ α15- 

Ῥαϊαξίοπθηι αἀπδη Δα) αΥδυ]. 

4) 1180 Ὁ 80 --- 1188 Ὁ 28, ΛΑοοράθηξϊοβ δα Ῥυϊποῖρα θτὴ. πᾶπο ἀϊδβρι- 
ἑαὐίομθμι, απ αἰΐογω 7πϑυϊεϊα (ἢ κατὰ μέρος), τοϊαῦα δὰ αἰνθυβῶ ΥΘΥΌΤΩ 
ααϑπᾶδευίῃ, Βθπθγδ, ρου χσδούαθαν., τῇ ΘΠΊΟΥΘΒ. ΘΟΥαΤ απᾶθ Ἰη040 ἄθπιομ- 
βἔναία βαθὺ οβ8θ ἀθοθοϊθ. Οποᾶϑδὶ δηΐμπι ἰπ ὑταπδίδα δὰ ΠΊΔπ 1180 Ὁ 6 
-τῶ9. Ῥ]θύδαθθ τηᾶ]6 αἰβροβιύα ἔγαρτηθηθβααθ τϑίθυίω ϑαμῦ, ῬΥΓΟΌΘΌΙ6 
οὐδ, πθατθ {ΠΠπιπὶ ΒΟΥ ΟΠ ΘΙ, δα αἀαθτὴ ὑγαπϑιύτιβ Ῥαγαραθαν, Ἰργϑεβογξίτω 
ἴῃ ἱρϑῶ απούατᾶ, ἱπξδρτυτη οθϑθ. Εῤ ἀθοϑὺ φγοίθοίο τῆς κατὰ μέρος δι- 

ὥ ἣ Ν καιοσύνης, δἃ ου͵πβ εἴδη 1Π|ὸ0 1180 Ὁ 80 5ᾳ. ρφτορθυδύαυσ, ΟΠΊ 8 ἀρβυτο 
ατὴ Γ τὴ. (ν. οἰΐαπι δα 1180 Ὁ 6) αὰὰ τῇ καϑόλου Ῥ]ὰ8 5θ0π161] ἀοῆηϊδαθ (θᾶ. 8: 

ἸΩ δ 1180 Ὁ 19. 30) δραῖθ ορρομαύασ. [πιὸ οουυτρύθίαθ ατιᾶπη αϊοίτητβ ΠΘ 
Πδθο αυϊάθπα Ὁ] ΐταο βαηὺ γϑϑυϊρια. Εὐθηΐμι Αὐϊβύούθι θυη, Ῥοβίαπδχη αι- 
γοιθῶ τοὶ ρόποτο ἀἰδυϊηχουϊθ, δα. γ61] γο]ἶθθ8 γ61 ροὐαϊθ8θ. δι ῬΥτηστη 
Θογτιπάθιι ΒΘΠΘΓῸΠῚ ἐχρ οαπάστι ῬΘΙσΘΙΘ αὖ 1181 ἃ 9 δ τὸ διανεμητι- 
κὸν Ῥουριθαν (γ. ἰπῆτα) οοπβοηξου πορϑὈΐτατιβ. θυσαμ ΘΗΪΤηγΘΥῸ [δ 
ἄσπμι Ὡρποβοπηῦαν απ σουππιπασ ΟΟΌ]18, ΠΙΒΙ]ΟταΪ πὰΒ ΟΘΥΘὈΐτητιδ, πΘ6. ΟὉ 
1ἃ πηΐνουβαθ ἀϊδραθαύϊοπὶ απὸ ογαϊπθ δία αὐ ταῦϊοπθ ἴῃ 11ΌΥ]Β᾽ ΠΟΙ 5 
ὑγαάιύω οδὺ ἤάθη πα ]Π]ατὰ ἐδπαπδμπι σογθ Αὐϊβυοὐθιοδθ παθδιηθβ. ΤμΟηρΘ 
οηΐπη αἰϊαἃ οϑὺ οϑυθβ δυριιταθηθβ 6. νου 8 αὐδ6 δουρί ᾿ϑρίμηαβ οἵδ- 
οἶβθθ μἷο 1Π1ὸ βουρθουϊβ γόθθτι γ6] πο ῬΙθμδτι δια πὸ8 φϑυνθηΐθθθ γο] 
πα ουτηϊϑυῶ δ]1ὼ θαυ θαΐδμα, ὩΠ ἃ ρβοβ ϑχοοριθαγο αἀπόπδι τη040 αϊϑροβιία 
βατησηδν, ΒΘ ηὐ θα ϊαχτι) ταδιχίτηθ ρ]θοθαῦ, αἴαπθ απδο ἴα ν᾽ ἀθαηθαν απο- 
πίατα Πγατη ἀαθτα ΒΔ ΌΘΙητιΒ Δ Ὀἱ Ὀὰ5 αὐἱθυδβάδηῃ ἱπαπιηδδαχη γΘΡΘΥΘΥτητι8 
οἱ ἰῦτο ααθπὶ βηρδτηιΒ Ατυϊϑυοίθ! οαῦτη ἀοηδγθ. 

Θυδο ἰριθαν ἰῃ Νίο. ἀθ Βδὸ πβυϊυῷ ὑγαᾶϊθα βαπῦ, αὐδύμον ἀθί ποθ 085 
Ῥαυθθυβ διὈβοΙ υδαν; αὖ αἰβοθυπαηθαν εἴδη αυδράδτη 1180 Ὁ 80 --- 1181 9, 
βαοοραδηῦ τὸ διανεμητικὸν ---1181 Ὁ 24, τὸ διορϑωτικὸν ---1182 Ὁ 20; 

ἀντιπεπονϑὸς αὐοδάδιῃ --- 1188 Ὁ 28. 

4 ἃ) 1180 " 80-- 1181 ἃ 9. 
80---88:: ΟἸτΟυΤΉ ΒΟΥ ὈΙύτς, ῬυΪπηαπι εἶδος τοῦ δικαίου τοῦ κατὰ τὴν 



ΝΙΟΟΜΆΟΗ. 118. Ε ὅ. 901 

Εὐδὲ τὸ ἐν τοῖς συναλλάγμασι διορϑωτικόν. τούτου δὲ μέρη τι21«1 ( ἰδ" 5 
δύο᾽ τῶν γὰρ συναλλαγμάτων τὰ μὲν ἑχκούσιά ἐστι τὰ δὲ ,(ὐδ,, 1.6. τὲ, 

2. ΚΡΜΡΠ,» ρυ. τῶν γὰρ ἀδικημάτων. 

κατὰ μέρος δικαιοσύνην. Ιῃ θ᾽ αποπίαπι 46 Αὐἰβέοίθ!!β ρούϊαβ ἀοοὐτϊ πᾶ 
ααδιι 46 τοὶ νουϊζαῦθ απϑίθιη ααἷ8 Βα τηθηΐθ οοποθρουῖϊῦ ἀρὶδαν, Πῖπο 
Ῥτοβοϊβοδτααν. ϑοίνηθβ (ν. δα 1180 Ὁ 2---) αυἱᾶ οτημῖπο δἰ. τὸ περὶ τί 
Ἰαβέϊεϊαθ ραυἐϊοα]αυῖβ; απο 81 δοιηροπδίαν οαμὰ 118 ΤΟΌῸΒ ααδ88 811 
γ8 81. 82 τοῦ ἑνὸς εἴδους 6558 ἀϊουπέυν (τιμῆς ἢ χρημάτων ἢ τῶν ἄλλων 
ὅσα --Ὁ), οἰποοὶ βουϊρύουθμι ἴῃ μῖ8. αἰ ουθηξίαμι τῶν εἰδῶν ποι Ῥοβαΐββθ. "ἸΣ 
Ἑτροὸ αποᾶ ρῥτορυίαπι αὐδουϊθαν ᾿πηθ ἀρίαθμη οϑὲ αὐοᾶ ῬὈυΐοῦ βρθοΐθβ ἴπ. καὶ ἐν ἧκ: ΟΝ 
ἀἰβευ θα ο πα β ̓ἰβάθυη υθθαβ γουβαύαν ἴῃ ἀαἰθι8 αἰΐθγα βρθοῖθϑ αἰτίου οσσα- | δον δ ΩΣ 

γραία δῦ. Ὀἰβενθυϊίοπθιι γθῦο θοπούθμπι θαπὶ ἀἰοῖς Ατἱϑέοξθιθβ αυδθ ἱπ᾿ ἡπ {. ΤΣ ΖΓ 
τθρυ]]οᾶ οϑῦ; δια του ΘΏΪΤῚ ῬΆΘΠΙοΔτα 1 Ἰρβουαση θοπογατῃ πούϊοποιῃ τοῆοτὺ τι ναὶ 
(ὅσα μεριστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας γ8 82), Δα Θδαπᾶοπι 1181 
ὃ 36 8α. τὴν ἀξίαν ἵπ αὐ Ῥτορτῖα Βα]ὰ5 εἴδους παξατα βροθοίαὐατν, δἴααθ 
ἄσχι ἴπ ῥυΐπηο οαρ. 1 Διβοϊαύδτη ᾶπη 6718 ἱπηαρίπθιη δ] θυ σθηθυΐ Ορρο- 
πἰδ, 5018, οοτητηθιποσαῦ αἀπᾶθ ῬΌΌΙ1ΟΙ 1ατῖβ βαπὺ (τὸ διανεμητικὸν δίκαιον 
τῶν κοινῶν 1181 Ὁ 37). Ἰέδατιθ απδθ βἴπθ ἀυθίο θἐΐαπι ἱπέου Ῥυϊγαίοβ. ἐς, ΜΝ 
αἰδυυιθαΐο δοοϊαιῦ, οατα διαῦ τηθημξοηθ Υἱχ αἰρηδπι 6886 δῦ ἕοτθθ ρϑββίτη. Ἅς " 
(ἢ ἀεὶ 1181 Ὁ 98) ΒΡ αἱϊᾶ Ἰδρθ 6886 ρυζανίς. --- Οὐἱᾷ ἰρίξαν 8ἰ 7αθθα- τι, τ μρν, 
τητ Ἰοπρθ εΐτα πᾶθο ργοοθᾶθσθ᾽ Ὑϑυαηι οπΐτα δϑὲ, οὖ τὸπιὶ βυϑάθγο ἦς κι {πὶ κς 

. Β - . ἐνὶ “Ὁ }. 
πθᾶὰθ 80 Αγϊβίοίθ!β τοπαυᾶ ἀἰϊϑρα αίίομθ (παρσἠποΐθ 1. περὶ φιλίας) ἑς τεφίως 94 
ΔΙΙΘπα πη 6888 αὖ 6ἃ Ιθχ αυᾶἃ τὸ διανεμητικὸν γγὸ ἀϊρσπιϊξαξθ ἀὐυδᾶαπι ἦν 
Βοχηΐησπι τ65 ἱπηρουεῦ δ οἸημθπὶ ἔθυθ Βοιηΐϊπατη οοπδαθίπαϊπθιῃ ἰηΐου 
56 τοίθγαξαν, ἴθ αὰἃ Ρ]θγασηαθθ π6 δϑὺ αὐϊάθιη αποᾷ δεανέμεται, 568 

᾿ ΑἰδοΥ αἰδετὶ ἀπονέμει ἃ δεῖ. Ναχῃ ἰρίθι ΡΒ] ΟΒοΟρμυΒ ἀϊοοπᾶμπβ 8πὶ 
Βᾶθο οτηπῖα οοριδίο 8 ΟΟΙΏΡΙΘΧτΒ 65862 Αὐ πῸῚ ΒΟ ΠπΟΙηΘΠ ᾿ρϑιττῃ 
τοῦ διανεμητικοῦ, 56 πηΐνγοτβα, ΟὈΪοατύαν αἀϊβρυξα ϊοηῖβ ταύϊο, Ἐϊὰ Θαΐτι 
ααδ8 τηοᾶο ἀἰχίτητβ ταυ]ῦο Ἰαὐϊαβ Ρέθπε ααδπὶ ἐούππι σθπὰβ ρατγέϊουϊα- 
τῖβ 7αβεϊα6, Απποη ππίνθυϑαβ υἱγϑα ἶβ πϑτ8 πρὸς ἕτερον 1.6. ἡ καϑόλου 
δικαιοσύνη ἰᾷ αρὶῦ τὖὖ ΠΟΠΟΥΙΘΙΏ, τ68, ΟἸΉΠΪΒ ΘἜΠΘΙΙΒ οἰδβοία κατ᾽ ἀξίαν, 
οαΐαᾳαθ ὑσὶ θπδιυσβὴ Οαϊθυβ ἴῃ γΘΌυ5 αὖ Ρ]ογυσηαθθ ΠΌ]]ὰτ κέρδος ῥτο-᾿ 
Ῥοβίδαμη δϑὺ (πϊβὶ ἔογίθ οσῆπθ ρϑοοϑύμπμι οπηηΐίβατιθ κακία ἴῃ 81105 πλεο- 
νεξέᾳ τινὶ ἀθθοίαι) : τῶ πθὸ Ῥδυ Ό]ΑΥ] 7αβεϊα6 56 ππΐνθυβδθ βθὰ εἴδει 
τινὶ ὉΠῈ5 οϑὺ ἰοοῦβ. ΕὙΡῸ απὶ ᾿ἰδύπτη ἴῃ τηοάπταῃ Αὐἱβύοίθ! οατη πού! Ομ Θ τὴ 
τοῦ διανεμητικοῦ, Ἐ ὅ. 6 οχρ]οαΐδμη, ΘΗ] ΘαγΘ 5101 νἱἀθπέυτ, τϑραξθηῦ 
ὃ γϑὶϊηῦ, ἄστη εἶδος ἕν ταδὶ Θχουμθηῦ, τϑῦτῃ ἔδοοσθ δαπᾶάθηι Ασϊβίο- 
ἔθίθιη αὐοᾶ τὰ γένη, ἴῃ ααἰθαβ ἀἰβοθυπθηᾶῖβ δάμπο Εὶ 1--ὅ ορθύϑπι 
ΟἸΏΠΘ πὶ ἱπηρϑπαϊθ, τη8]6 ἀἰβυ χϑυϊῦ. 

1-9: αἰΐοσπμι εἶδος, τὸ διορϑωτικόν, ἰΐα ἀοβουοῖδαν αὖ ἀΐνοεβα 
ὕθποτα τῶν συναλλαγμάτων, ἴπ αὐἰδὰβ οπηπθ νϑυβαΐασ, ρτοροπϑηΐαγ. 
Βαπὺ οηΐπι τὰ συναλλάγματα τὸ ἐν ᾧ, ἰρβούιπι γοῦὸ συναλλαγμάτων 
ἰάθη τὸ περὲ τί αυοᾶ ἴῃ ὈΥΙΟΥΘ σΘΠΘΥΘ: τιμὴ, χρήματα, τὰ ἁπλῶς ἀγαϑά. 
-- Ἀρροϊ!δηῦιν δαΐθιη συναλλάγματα Ἐ. 1. οἸηπῖα ἀπᾶθ ΟὈΠραὐῖο, απδτη 
7271.06. ἀϊοαπὺ, Εὃ: οὖ οοπέγδοξαθτη σόπογὰ (ἕκούσια συναλλ.) οὐ ἀο]!οἴο- 

, στὰμπι (ἀκούσια συναΐλ); αὖ ποΙηθῃ Ἰδᾶῖὰ 51ῦ πϑὰ ἀΐγουβο 8Ὸ 1110 ἀαθηῃ 
Τᾶῦθο ἐθβίαξαν ἀθῆπίθηβ οοηὐγϑοῦα μη, αἰΐγο οἰὐγσοαπθ ΟὈΠ σα ΟΠ Τὴ 



802 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΤΙΒ ΕΤΉΙΪΟ, 

ἜΣ ον ν , ᾿ - 4 τλάρον κι ςς . ται. α 8 ἀκούσια, ἑκούσια μὲν τὰ τοιάδε οἷον πρᾶσις ὠνὴ δανεισμὸς Ε δ 
ν ὑὰ ̓ τ πο ἐγγύη χρῆσις παρακαταϑήκη μίσϑωσις᾽ ἑχούσια δὲ λέ- 

«Ὁ “ὦ. 5, “"» , , » ΛΈ τον ΠΕΡ τυ γεται, ὅτι ἡ ἀρχὴ τῶν συναλλαγμάτων τούτων ἑκούσιος. τῶν 
ἑ « ζΖιὰ πὸ ἴω, ΄ κἶ " ἡμρῇ ἐξ ᾧᾷ τ ξῖα, ὃ ̓ ἀκουσίων τὰ μὲν λαϑραῖα, οἷον κλοπὴ μοιχεία φαρ- 

ὙΒΟΝΒ μακείχα προαγωγείαχα δουλαπατία δολοφονίχ ψευδομαρ- 
ἢ τυρία, τὰ δὲ βίαια, οἷον αἰκία δεσμὸς ϑάνατος ἁρπαγὴ 

1. ΚΡΤ προαγωγίχα ΚΡ δολαπατία. 

αὐυοα αταθοὶ συνάλλαγμα νοοαπί (ὈΠΡίδη. ἴῃ ἔν. 19 Ὀῖρσ. ἄθ νϑυθοσατα 
ΒΙρηϊῆο, 1, 10). ϑ'οᾷ οοπέγοοίίδθ ποιηῖηθ ἀϊχϑυῖβ ΠΠῸμ ἴδ πϑιιπι 6586. αὖ 
ἴθγθ δᾶ τὸ συνάλλαγμα αποᾶᾷ Αὐἱδυοῦθ]θ5. ἀἰοὶῦ ἀοοράαῦ ααἱ Ο. 7. ἐδ. Ὁ 
ἃ. τὸ πᾷ. 42, 1 1, ὅ3. Βουῖρϑὶῦ ναποπίδηι χ τη8.16 οοπύτϑοῦα οὖ 46- 
Ποῖο οὐἶδαν.“ -- Ουδδοῦπαιθ ἰριθαῦ συναλλάγματα Ββαπὺ βΒοὰ γοϊθηύϊ πη 
5θὰ ποΙθη άπ, δὰ θὰ οτηηΐα πο0 εἶδος δικαίου ἀδαιθ τγοίουθαν (νυ. 1181 
Ὁ 2ὅ τὸ διορϑωτικὸν ὃ γίνεται ἐν τοῖς συναλλάγμασι. καὶ τοῖς ἑκουσίοις 
καὶ τοῖς ἀκουσίοις), Ὀϊρατἐϊδαμπι αὐἱάθηι ργὸ 1110 σϑῃθυθηῃ ἀἰβουϊηἶπο, 
βθἃ θϑηάθιη τὸ νἱἀθύπν ἴῃ αὐτοααθ σΘΠΘΥΘ ταμίη βοαῦθηβ (δύο μέρη 
Ὑ8 1, ηθ0 εἰδὴ δύο)δ. Αἰαπθ ριθαν πρίααθ ἀπδ, το αὖ διόρϑωσις (ν6] 
οὐΐδπι ἐπανόρϑωσις 1182 ὁ 18) ἢαῦ. Θὰ νοοθ αὐἱᾶ ἴῃ δἰΐουο ρῬΌ ΠΟΘ 
τῶν συναλλαγμάτων ἀϊοαῦαν Ῥ6᾽ 8586. οοπδίύαθ. Νβαη ἐν τοῖς ἀκουσίοις 
Ὁ 6-- οἸηηΐθτιβ βῖνθ Ῥ6Ὶ σίτη ἀρτηΐαν εἶν ἔγαπιᾶθ ὩΠ 1αβεϊ γ6ὶ στϑοῦϊ 
ἴΏΘ886. ρούθϑὺ ηἶδὶ αὖ ρουρϑύγαθο ἔδοίπουθ δοοθᾶδὺ ααἱ νἱπάϊοθῦ οοντίσαῦ- 
αἴ τη8]6 ἰδοία: 14 αποᾶ Ἰπᾶϊοῖὶβ ο586. ἀρραγοῦ. Δὲ ἴῃ αἰΐθυο σθπθΙ Ὁ 
δα οἱ σιθαν. Επιθγαηῦ θαΐτι αἱ ἐν τοῖς ἑκουσίοις ρυΐϊατοπὺ ἱρβοτιμι τῶν 
συναλλαττόντων πᾶπο 7πϑὑϊίαπη 6886, αὖ ηἰβὶ ἤουΐθ ᾿πΐοσ θὸ5. πιᾶ]θ ἀ15- 
οθρίανιο οὐέω ἔπουϊ (ὅταν ἀμφισβητῶσιν 1189 ἃ, 19) 46 τὸ Ἰπαϊοϊανϊᾶ 
Βδπα 50 οοριἐαπάστα. οι] ]οϑὲ τω αὐϊάθαι Αὐϊεύοίθ]θβ, αποϑᾶ ῬΥΪΟΥ ῬΔΥΒ 
τῶν συναλλαγμάτων ϑβρθοίαξαν, ὕθιηθγθ τὸ ἐν τοῖς τοιούτοις διορϑωτι- 
κὸν (88 ᾿άϊοαπι ἐπανορϑωτικὸν) δέκαιον ΔΡΡΘΙ]ασβοῦ αποᾶ τουθτᾶ 51 1- 
ῬΙΙοἰΐου ταῦ τὸ ἐν τοῖς ἑκουσίοις συναλλάγμασι δίκαιον. πιο οἱ ἴῃ 

, αὔγοστιθ οΘΏΘΥΘ ἰάθη. (πθιηϑατηοατη Θηΐτη πο οϑὺ τοῦ διορϑωτικοῦ 
δικαίου αὖ Θπηούϊαναι αἀποιποᾶο ᾿γαβοθηᾶτπηι 510 ν9] οπὶ Ἁ]]ΟΥ ΠῚ τιχου!- 
Ὀπ8. ἀρϑμάστῃ, 564 ἐμουῶ 1θ]αυιῶ ααὖ ἀο]αῦο οὐϊτοῖπθ απϑηύατη ἢθυΐ ρούοϑ 
οαγϑῦ τ αἰκίσας τις γ6] μοιχεύσας τηΐηιιβ ἀοϊθαῦ αὐϑῖὰ απθμὶ ἴρ86 

δῷ ι. «ὅ, ψίαρβιῦ: ὕω πθὸ αποπιοᾶο. θιηθπᾶστη γοπάθπάθπτη οοπαποθιάπθπη 510 ῥτο- 

π Ἢ μος 504 ἴῃ ΘΟΙΏΙΊΘΥΟΙΟ 5 ἀπ18. ἀπθταίασ απο 0 αἰΐοτο ἔγαυάϑέτιβ 510 
(εἶ (- νἱάθὺ αὖ βπαστι ααΐδαθθ παθθαὺ. Οὐ πηὶϊ τοὶ ἃ ὁ διορϑῶν Θϑηάθηι ς αὔΐδα, οἱ ἄστη ὃ δίιορ 
ΗΝ -»Ἥ , ΒΘΙΊΡΘΥ ἰθρθιη βοουύαβ ἀαῦ Ορθίαμι, πο Ῥούθεῦ ποὴ δά 116 δέώκαια 
ἤφἰς δ: ΩΓ τορυθαϊ πᾶ βἰπροονιμι συναλλαγμάτων Ῥτὸ δούὰπι παὐανἃ ῬΙΌΡΥΪδ, Βα ηὐ. 
Ἐν... μιΐςςς Εῤθηΐπα παθο πἰδὶ Ῥθυβροχουϊῦ, οὖ ἴρβῶὼ νϑιῖω οὖ ἀϊγθυβῷ ἃ Ἰορθ τῆς διορ- 
προ οϑῆ ἡ ὐϑώσεως, αὐἰᾶ 510 Ἰαογθτη οοπέτα ἴὰ5. δἴαπιθ απηύατῃ ἔαούτιμη αἰὖ, ἴῃ οὉ- 

ΒΟΙΧῸ οἱ, δρᾷ Ἰηγθηΐο 1110 πἀπῶ ἴῃ οἸηηῖθτι5 ΤΘΌτιβ ΟΟΥΤΙΡΘΠῚ οὖ οχ- 
δϑαθδηαὶ ταὐΐοπθ ταὐὐϊδαν αὐ τὸ μέσον ἢαΐ κατὰ τὴν ἀριϑμητικὴν ἄνα- 
λογέαν. Αἢ Πᾶθ0 ἐν τοῖς ἀκουσίοις συναλλάγμασι 50]15 γοργὰ βαπὲῦ Αὐ 
αυδ6 ἐν ταῖς ἀλλακχτικαῖς κοινωνίαις (1182 Ὁ 81) ἀρτιπέαγ, ααδπ τηδχῖ 16 
Ὠΐ ΠΟΥ τῶν ἑκουσίων ϑαηῦ; αποαὰ γοτὸ ἴῃ ἰἰβάθιη 7πβύπτη οϑῦ, δὰ τὸ 
ἀντιπεπονϑός τοΐογίθν, ἀἰνθύβτιτι βθη0. ΠΟΙΟῚ ἃ. ΠΟΙ Ϊη6 τοῦ διορϑῶωτι- 
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τς πήρωσις κακηγοφία προπηλακισμός" 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Ε ὁ. - 808 

᾿ἐπεὶς δ᾽ ὃ τ᾽ ἄδικος 1181 «9 

ἄνισος καὶ τὸ ἄδικον: ἄνισον, δῆλον ὅτι καὶ μέσον τί ἐστι τοῦ 10...κ....ν ον Ἴ 

ἀνίσου. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἴσον" ἐν ὁποίᾳ γὰρ πράξει ἐστὶ τὸ 
πλέον καὶ τὸ ἔλαττον, ἔστι καὶ τὸ ἴσον. εἰ οὖν τὸ ἄδικον ἄνι- 
σον, τὸ δίκαιον ἴσον᾽ ὅπερ καὶ ἄνευ λόγου δοκεῖ πᾶσιν. 
ἐπεὶ δὲ τὸ ἴσον μέσον, τὸ δίκαιον μέσον τι ἂν εἴη. ἔστι δὲ 

14. τε ἂν] ΚΡ ἄν τι (ΟὉ τι). 

κοῦ. Νδο φγοΐθοῦο τηθγοδηΐθβ τοῖον 56 1ἃ 7αγβ. ργοροβίξαμη μαθθηῦ πθ 
αἰξοταΐον Ἱπογϑέαν, βθα δύώκαιον 115 ϑϑὺ αὖ αὐγίαβατθ Θουηπηοᾶο Βουν α 
Κη ἱπ]πσῖα αὐ ἴροίξ 6886 νἱάθαύαγ, οογατα Ἰπᾶϊοθ διόρϑωσιν ροίαπὺ, 
εἰτηΐγτιτη ἰπ]ατίαθ, ποὰ ρυϑῦ! αποὰ πξον 886. τηθτοὶ βἰαυαογδηῦ. 

Ηδθο ἀθ παῤυτᾶ τοῦ διανεμητικοῦ δἴαιπο τοῦ διορϑωτικοῦ Ἰδτὴ 8Ὸ 
ἰπτο ΡῬΙ]αΥθπ5, απδτηνῖβ Ὀγουϊῦθυ, ρυαθυιξθπᾶδ υἹα θ᾽ απένν, π6 δὶ ἀθη- 
ΘΘΡΒ 6Χ ἱπηρτουῖβο ρτὸ ἀἰϊβραϊαύοτῖβ ααδθ βϑαυϊίαν γϑύϊομθ ἴῃ ᾿ἰβύαβ απδθ8- 
βέϊοηθβ ἱποὶ ἀἸββθυητιβ ἸΟΠΡῚ 6588 ᾿ΘΟΡΘΥΘΙΩΌΣ. 

4 Ὁ) 1181 «ἃ 9-Ὁ 24. τὸ διανεμητικον (τὸ ἐν ταῖς διαπομδίω 

δίκαιον. 
9. ἐπεὶ δ᾽ ὅ τ᾽ ἄδικος ἄνισος καὶ τὸ ἄδικον ἄνισον, .... (--- νβ 18 

δοκεῖ πᾶσιν) ῬτοΥβαβ δοᾶάθπι τηοᾶο ἢᾶθ6 ἀθ ΡΥ Ιου ]αυὶ }υβαθᾶ ἈΘΘΥΘ 
ἱποριπηὐ απὸ 1129 Ὁ 11 νϑυῦϊβ ἐπεὶ δ᾽ ὁ παράνομος ἄδικος ἦν, ὃ δὲ 
νόμιμος δίκαιος .... 46. φΘΠΘΙΆΙ ἃρσὶ οοθρύμπμη οϑὺ. Αἰααὶ τορι θβϑαβ 
ΒΟΥΙΡίΟΥ δα 68. ααἰθιβ ΡῬυϊμηαη 1129 ἃ. 82 56. ἀπρ]οχ 7αβυ 186 παύατα 
οβύθπαθθαίαν, ἴα αὖ οὐϊατη πᾶπὸ 8ΔῸ 1π͵]συβίο οταϊαίαν πθοὸ ἤθτὶ ᾿η46 οοη- 
ΟἸαβίοπθιη 8.4 ποξοθπάθμ ἠαβύμπτι 5:16 πξϊο ῥταθίοντηϊ αὶ (εἰ οὖν τὸ ᾿ἄδι- 
πον ἄνισον, τὸ δίκαιον ἴσον γ8 12. 18: οὗ, 1129 ἃ. 38), 115. οπηηῖπο αἰϊ- 
ἔὰν ποὐϊομϊθιιβ τοῦ ἴσου, τοῦ μέσου, τοῦ δικαίου οὖ ΟΡΡ. αὐὑδὸ οπποῖίδ, 
δα ἰούαμη σθητιβ ραυ ϊου]ατῖβ 71ϑυϊ 146 μουδπθηξ. Ἰβύδαπο υἱῷ ργοποίβοθη- 
ἐε8 αὐδϑὶ προορίπαπίθβ δα δἱξθυυση δ᾽ι8 εἶδος, τὲ ἐν ταῖς διανομαῖς 
γ8 2ὅ, Ρϑυαποίτηνι αὐδϑ1 ΠῸΟς ππππὶ 810. Θαδτη αϊβραίαμαϊ γϑξθπθιη ̓  
Ἰηΐθυ 608 αὐουτηῖ αἰξθηθίο τποᾶο 1180 Ὁ 80--1181 ἃ 9 δὰ ἄυο εἴδη. 
Θ᾽ υβάθιη ΚΘ ΠΘΥΒ αἸβοουμθπᾶδ, ογοοαύα δῦ πθᾶὰθ Ατβυούθι!οαση πθαπθ 
ΟΥ̓ΔΠΪΠΟ ΒΒΠΒΤ 6586 αὐΐβ ΠΟ νἱἀθὺύ Νϑαπθ δἧϊπ ροΐθγαῦ ἴα ὩΡῚ Ϊ5] 
ααὺ αηΐθ τηοηϊξατη ταῦ απὸ ρθϑερουθῖθν, δαὐ' 46. ρδυ  οηθ σΘΠΘΥΒ ΠΟΗ- 
ἄστη οταὺ ργουίβαμη. --- ὅπ μᾶβοθ ΟὉ οϑυβαβ ῬΥΪ πῶ Π866 ὁᾶΡ. 6 νϑῦθα, 
Βος αὐϊάθηη Ἰοο0 ροβιία, παπα ἱπίθστα ἐχααιΐζα 6856 “σαπβθαηξαν, αἰέουα 
ΒΕ Βοθῦα ΒΌΒΡΙΟΙΟ ΔΠπῸΝ οὐΐϑηὰ απᾶθ ἀπἰθοοαπηξ ἴῃ οχύγουηᾶ, ραγὲθ 
τηπει]! ἴδ, βιπῦ: αὖ ΘΟΠ] οἰ, ῥυϊτηϊθαβ 80 60 ααἱ ΠΠ|ατὴ αἰνἸβοθη 6χ- 
Ῥοβυῖῦ αὐδοάδηῃ δαἀαϊξα, ἔ15586, πθ οαληθ8. οοσΐθ ααδ ἀθ βυϊητηῖ τ δᾶ 
1180 Ὁ 80 5α. οὐ δὰ 1181 8. 1 πιογϑμᾶδθ ογϑηῦ αἀπϑθβέϊομθβ πα ϊοῖο 16- 
σϑηὐίπμι Ῥθυπη ἐξουθηξαγ. 

14, ἐπεὶ δὲ τὸ ἴσον μέσον, τὸ δίκαιον μέσον τι ἂν εἴη. ΛΔἀγνοοσαία 
᾿ ἤάτῃ γ8 10 ποίϊο τοῦ μέσου, τπᾶθ Π1] οὐποιθαν πἰβὶ 7αϑύπση ᾿πῦθυ τη 
αὐοάάδηῃ οὐ Ρ]15 γ6] ᾿πέθυ ρϑυτιαὶ δἴαθ πἰμηϊατη Ἰοοῦτη πιθαϊππι ὕβμθυθ 
(καὶ ἧ μὲν μέσον, τινῶν" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ πλεῖον καὶ ἔλαττον γ8 10 5.), 
αὐδιηαύδτῃ δα 1 απο ΘΟΙΙΡΥΟαπάπμι οϑῦ παπα πθοθββαγῖδ, θϑῦ, Θὰ 8Ὁ 
Αὐϊβίοΐθ!θ πο βὶῦ πορίθοῦα γϑὶ 6 οὰἂρ. 9 ἴβο: 6 ̓ ξ] ΠΠρσιίαγν. Τρβα γ6γῸ 

τάς « Ὸ «ὦ “:-: 



904 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

εἰϑιατοτὸ ἴσον ἐν ἐλαχίστοις δυσίν᾽ ἀνάγκη τοίνυν τὸ δίκαιον μέ- Ε ὁ 

σον τὲ καὶ ἴσον εἶναι [καὶ πρός τι καὶ τισίν] καὶ ἧ μὲν μέ- 
σον, τινῶν (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ πλεῖον καὶ ἔλαττον), ἧ δ᾽ ἴσον 
ἐστί, δυοῖν, ἣ δὲ δίκαιον, τισίν. ἀνάγχη ἄρα τὸ δίκαιον 
ἐν ἐλαχίστοις εἶναι τρέναρσιν" οἷς τε γὰρ δίκαιον τυγχάνει 

90 ὄν, δύο ἐστί, γὰὶ ἐν οἷς τὰ πράγματα, δύο. “καὶ ἡ αὐτὴ 

ἔσται ἰσότης, οἷς καὶ ἐν οἷς" ὡς γὰρ ἐκεῖνα ἔχει [τὰ ἐν οἷς], ον 

οὕτω κἀκεῖνα ἔχει" εἰ γὰρ μὴ ἴσοι, οὐκ ἴσα ἕξουσιν, ἀλλ 

ἐντεῦϑεν αἱ μάχαι καὶ τὰ ἐγκλήματα, ὅταν ἢ ἴσοι μὴ ἴσα 
ἢ μὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι καὶ νέμωνται. ἔτι ἐκ τοῦ κατ᾿ ἀξίαν 

160. ΒΕΚΚ. [καὶ πρός τι] καὶ τισίν; ΚΡ οτι. καὶ πρός τι; Τ)ῦ ομι. καὶ τι- 
σίν. 18. ἐστί] οι. ΚΡ. 21. ἔσται) οὐ. ΚΡΟΡ, [τὰ ἐν οἷς} 508ρ. ; 
οἴῃ. ΚΡ 28, Κν μὴ ἴσα ἴσοι. 

ἀθχηοπβύγα ϊο, ααδῷ δὰ 1Ππἃ ἀνάλογον ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις (ἃ, 19. 
81 5. 4 ἰοπα!ῦ, ῬΘΥ ἅτ τϑιϊαδθ πούϊοηθϑ, τὸ ἴσον οὖ τὸ δέκαιον δύ. 
Νϑη αἸΐθγω, τὸ δριαιον, ῬΊυγοΒ γ61 ἄποβ ὀθτίο ΒΟΉ Π68. Ροβοὶὺ ΠΩ 08 
Ρογθποαῦ αὐοᾶ Ἰαδύαπι δἰ (τισίν ν8 18, οἷς γ5 19. 21. Ὁ ὅ, ᾧ Ὁ 16; 

οὗ, 1180 Ὁ}1 ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς ἕτερον. προ ὡν ϑΩ νὴ 
αἰύογω, τὸ ἴσον, Υγ08 856 ΥΘΥΠῚ βουΐθθ Ὁ] ΠΤΘΒ. γ6] οοτύθ ἀπᾶβ ροβίυϊαῦ, 
αὐδθ Ῥδι88 ἰηθι 856 ἀϊοὶ ροββὶηῦ (δυοῖν γ8 18, ἐν οἷς τὰ πράγματα ν8 20, 
ἐν οἷς γ5.21, ἅ Ὁ ὅ, ὃ Ὁ 160). Ἐχρὸ τὸ δέκαιον -- ἴσον ἴπ Ρῥ]υτῖθυβ 
ΤΟΥΤῚ ῬΟΥ ΟΠ ὰ8 οβῦ, ραυῖθαβ ᾿ΐα ἰμῦθυ 86 αὖ ταΐϊομὶ ἰμύθι ΠΟΙ ΪΠ6Β 
αὐἰθαθβ οοπὐηρσυηῦ ἰηὐογοθάθηςὶ δοοοτηγηοαδίδθ 5ἰπῦ. --- Θπδθ 81 τϑοῦθ 
οχρ]ϊοαύα βαηῦ, δοοθρύαμι ἰνῖ Ῥαῖΐο αᾶθ ἦδτα ῬΙΟΡΟΠΒΙΩ. 

1ὕ. 10. Βουϊοθπάσπι ἀνάγκη τοίνυν τὸ δίκαιον μέσον τε καὶ ἴσον 
εἶναι, καὶ ἦἧ μὲν κι τ. 1. Οὕδθ ροβὺ εἶναι Ἰορστιπύαῦ οχ 118. νϑυρα καὶ 
πρός τι εαἰΐομα ἃ ἰρτὸ Κ᾽, ΒδΚΚοσο βυβρθοίω; ἀθίπάθ νϑυῦὰ καὶ τισί 
οτηΐββῶ ἰπ ΤΡ: τηᾶ]6 δἀάϊζα ᾿οἰτάδαόδ' 

20. 31. καὶ ἡ αὐτὴ ἔσται ἰσότης ... τὰ ἐν οἷς. Τηΐο]]ρ 68 γόσθπι 
ἡ αὐτὴ αἀάϊξατα δὰ ἰσότης ἰοΟ116γ6 αὐδδὶ πούϊοποιη ἐρβίαβ ραυι ο β: ,,Θοἄθιῃ 
τηοᾶο αὸ 860 ρῬϑυῖα γ6] ϑυαηῦ γὙ6] ποη δυπηύ, οὖ 1118 γ8] ϑυπηῦ γ6] ΠΟ 
ουπαηῦ, Ἴσα Θηΐτα γΘΥΘΥῶ ὭΘΟῸΘ ΠΟΙΪΠ65 ΠΘ0 768, 5606 Πῖπο ταῦϊο ἱπῦθυ' 
Βοτηΐπθβ, {Π|πὸ ἰπῦθυ στ γαθο; οὺ οϑοὺ ἡ ἀναλογία ἰσότης λόγων γ881. 
Ῥτοβοϊβοθηδυτη γ61Ὸ, 51 τηθηβατα, 7801 αὐδθγαξανγ, πϑοθβϑαῦῖο ἃὉ ΠΟΙ η1- 
Ῥαβ; ἔδϊϑαμι ἰσίθαν Ππ4 αὐοᾶ ἀρθϑὺ ἃ ΚΡ τὰ ἐν οἷς, βουϊδοπάσιηαπο ὡς 
γὰρ ἐκεῖνα ἔχει (80. τὰ οἷς), οὕτω κἀκεῖνα (80. τὰ ἐν οἷς) ἔχει. 

94- 99. Εἰγιιαίαν (ἔτι γβ 24) αποᾷ δᾶπυο ἱπνθηΐξατη οϑὺ ρθι τὸ 
κατ᾽ ἀξίαν αὐ816 αὐἰάθπι ἴῃ ἀἰβυυ ὈαΘμαῚ τησπθῦθ γαϊοῦ. Ῥθὺ 86 ΘηΪΠΙ 
τὸ κατ᾽ ἀξίαν πρίαπθ ἴθυθ οὐ γατῖο τηοᾶο Ἰούπαι Βαθοῦ, αὖ γἱν ἔου δ 
ἀϊοῦαβ δὶ κατ᾽ ἀξίαν καὶ ὡς ἂν ὁ λόγος πάσχειν καὶ πράττειν 111 
Ὁ 19, ὃ σώφρων 1119 ἃ 19 μὴ μᾶλλον ἀγαπᾶν τὰς τοιαύτας ἡδονὰς 
τῆς ἀξίας ἱ. 6. ἢ κατ᾽ ἀξίαν; 6888 ῬΓῸ ΤΘτθτη αἰδοιθηυ ἀϊνουβοβ κατ᾽ 
ἀξίαν δαπάνας 1122 ἃ. 26; “ βίον τὸν κατ᾽ ἀξίαν 1100 ἃ 2ὅ; --- ἴῃ 
αὐὐδὰβ οὐαηΐθτβ δα δάστάδι ἡ ἀξία τοῦ οδῦ μοιλίηαπι ἱπίθυ 56 ἐπαῦ ἀπιῦ 
οοτέθ ἃ τὸ διανεμητικὸν απ ϑρθοοίαδαγ, Τύδαθ αὐὰπὶ ΟἸΊηΐ8. ΔΥρα- 



ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. Ε' 6. 80 

Ἑστοῦτο δῆλον᾽ τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς διανομαῖς ὁμολογοῦσι 1181 « 30 
μα, “τι 3 ῳ, ᾿ ὡΣ ἥδχ ς " , 3ω 3 ᾿ πέρ πάντες κατ᾽ ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι, τὴν μέντοι ἀξίαν οὐ τὴν ΕἾ. 
τς αὐτὴν λέγουσι πάντες ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ οἵ μὲν δημοκρατικοὶ 

» 3 3 

ἐλευϑερίαν, οἵ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, οἵ δ᾽ εὐγένειαν, οἵ ὃ 
Μ᾿ ἧς 2 ἀριστοχρατικοὶ ἀρετήν. ἔστιν ἄρὰ «τὸ εδίρ ιον ἀνάλογόν τι. 

«Φ΄, νοις, Ξ Ὁ « 

ς τὸ γὰρ ἀνάλογον οὐ μόνον ἐστὶ μοναδικοὺ ἀριϑμοῦ ἴδιον, ἀλλ᾽ 80 
ἘΡΔΈΣΊΕ. τ πΡλ Ξε; ὑέεσσξα να, Α ν ὟᾺ ΩΣ Α 

νο. πα Ὑ 

φῦ. ΚΌΤΡ ἐν ταῖς νομαῖς. 21. ὑπάρχειν] κατ᾽ ἀξίαν, τινὰ δεῖν εἶναι ΚΡ. 

τηθηΐαηαϊὶ νἱβ ἴῃ γοοθ ἔατα αἴγθυβθ τιϑιψαυῶ Ἰᾶτὰ ᾿παθ6 αρύῶ 510 αὖ ρΡθου- 
Παυῖβ αὐᾶτη ΠοΟ ἴῃ φσθηοσθ μΒαρϑαῦ ποίϊο γϑοίθ ἀδθβηϊαθασ: π6Ὸ ΤαΥΒαΒ 
ἀδβουιρίδ ταΐίοπθ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν τοῦ ἐν ταῖς διανομαῖς οοτῦο ὑθδἐϊτηοηΐο 
ΘΔ Ὀΐτηι8 ααδτηπδπὶ Ατὐϊβύοίθθβ διανομὴν αϊχουῦ (γ6 1 ααοπδᾶιι τϑὑυ] ουὶῦ 
τὸ διανεμητικόν). Αὐαπὶ ἀθβου!ιῦ γ8 26 8. ὑπδπι τϑύϊοπθιη θϑτη απ86 
ἴπ ὙΘΡΌ]οω οἰσίατη οϑὺ. Εὖ πὰποὸ αὐἰᾶθηι ἀ6 ἰβϑύϑ τ ρα] τηοάστα 
αὖ βαστη ἰπ οὐμῖοἶβ 'ρ858 ἴπ ΡΟ]. ἀρπουῖῦ 1980 ἃ 16 πιοηθη8 ὥστ᾽ ἐπεὶ τὸ 
δίκαιον τισίν] καὶ διήρηται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπί τε τῶν πραγμάτων 
καὶ οἷς (ν. 1181 Ὁ ὅ διήρηται ὁμοίως οἷς τε καὶ ἅ), καϑάπερ εἴρηται 
πρότερον ἐν τοῖς ἠϑικοῖς, τὴν μὲν τῶν πραγμάτων ἰσότητα ὁμολογοῦσι, 
τὴν δὲ οἷς ἀμφισβητοῦσι 50. ῬΥῸ αἴγθηδὶθ τϑΙρα Ὀ]1οὰ 6 ἤουτηῖβ απδ5 ἰδὰ- 
ἀδπὺ 4111 8188. 

28, οἵ δ᾽ εὐγένειαν. Ουδθ γῥγϑθύθγθα ὑτίῶ οοιητηθιπογαμύαν (ΠἸΌ6Υ- 
ἴαβ, Ορϑβ, υἱτῦπβ) τοὶ βυβδοιββθηῦύ. Τὸ γὰρ τέταρτον ὃ καλοῦσιν εὐγέ- 
γειαν ἀκολουϑεὶῖ τοῖς δυσίν" ἡ γὰρ εὐγένεια ἐστιν ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ 
ἀρετή (1294 ἃ 20 5.), ἴΐα αὖ 6708 δοβυϊτηδέϊο αποᾶδιητηοᾶο 810 οὐϊαπι 
ἀριστοκροτικόν. 

29, ἔστιν ἄρα τὸ δίκαιον ἀνάλογόν τι. Ἠδδο οὐπὶ 115 ααδ8 ὑβατθ 
αὦ Ὁ ὅ βραυσυσηθαῦ ἴῃ ἀμδῖὰ βοηὐθηὐ τη οι ργΘμοπαδηθαν. Ὀὐγυτηατιθ 
Θῃΐμη, αποᾶ’ ἴῃ Ῥτορουύϊομἶβ παύατῷ ορβουναξαν, τὖ 810 ἰσότης λόγων υατθ 
ἴῃ τέτταρσιν ἐλαχίστοις 5ἰὺ (ἃ 81. 82), οὐ ἴῃ ταὐϊοπθ 7πϑὲϊ ἱπϑϑὺ (ὃ λόγος 
ὃ αὐτὸς οἷς τε καὶ ἅ, ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις Ὁ 4. δ), αποιπηδᾶτηοδθτα 
ἃ 18---99. 5βαύ]8 ἀθιηοηβέγαθαμι δῦ. 0 ἄσχτα ρουρὶθαν, ἄπδθ βϑηὐθηθδθ 
τηξουγθηϊαηῦ, Π6 γῸ8 ΟὈδουγοῦαγ: ὈΥΙ͂ΟΥ ἃ 80. 81 (τὸ γὰρ ἀνάλογον .. 
ὅλως ἀριϑμοῦ) π6 αὐἱβ ἀυθιθοῦ 7αϑὺϊ νταὐϊοπθιη δα ρυορουίίομθυη συϑἕθυσθ 
αποπίδτη οὐμῖοο 80 δυι τη θὕϊοῖβ Δ]16 πὰ 5ιπῦ; αἰΐοσω (ἃ 82--Ὁ 8) τ ορ- 
Ῥοπδίυν αὖ αὐδύθυμδυαπὰ ἩΠΤΊΘΥ μι ἴῃ ὈΥΟΡΟΥΟΠΙΌῸ85. ὩΘΟΘΒΒΔΥΙΌΤΩ ΠΟΙ 
6888. Θυδγυπι βθηὐθηὐίαγιτα Ῥυϊουθιὰ ἰδῆ πὶ δια ΠδΠΟ τϑῖὴ ἔθου Θ ΠΘΙΏ]- 
πθηῃ ἕαρίοῦ; πὶ} ϑαΐτι πρϑαϊῦ αποταϊπαβ ἠαβέστη 510 ἀνάλογόν τι (8, 29), 
εἶν ἡ συνεχὴς ἀναλογία ἰηΐοι ὑτῖα οδὺ βῖγθ οὖ ἴρβῶὼ ἱπύϑυ αυσϑύποσ. Νὅμι 
Ἰαβεϊ ῥυορουίίο 8ὶ δῦ π οϑῦ αὐἱάθηῃ συνεχής (Ὁ 1δ. 16): 

80. οὐ μόνον ἐστὶ μοναδικοὺῦ ἀριϑμοῦ ἴδιον, ἀλλ᾽ ὅλως ἀριϑμοῦ. 
Μοναδικὸς ἀριϑμὸς 15 οϑὺ ἴπ αὰἂο τὰ ἕνα ππᾶθ οοτηραύαθαν παχηΘΥΆ 118: 
ϑαπὺ (μονάδες ἀριϑμητικαί ν. 1082 Ὁ 16, οὐκ ἔχουσαι μέγεϑος οἵ. 1082. 
Ὁ 4--). Οοχηρυϊΐεα δ. γθῦο Πουηϊηθαβ ᾿ηΐθυ 586. ῬγῸ αϊριιζαΐθ, ΟΠ ηΪπΠΟ, 
ἴζα, ἐαπιύατη πατηθγιβ δβῦ, ααδ' οσΘοιηροαξα ομΐβ σγαὐϊα αὖ Πουὶ ροβϑιὺ 816 18 
αἰρυῖ αξ8 σταᾶπβ ΡγῸ ἀπὸ Ῥοηΐδαῦ, ῬγῸ αϊτηϊαϊο 18 ατϊ ἱπβθυῖου 510, 
αἰϊαπδηΐο Βαρθυῖου ῥτὸ ἀαρ!οἱ, Τία οαΐμι ῥυδθίου τοὺς μοναδικοὺς 6588 
ΠΌΤΙΘΙΟΒ ΘΌΟΙΙΠΙ ΟΡΘ Ταῦ Π68 Ὑϑυῦχῃ ἰηῦθυ 56 οορτιοβοδηΐαν, Αὐἱϑίοῦθ!θβ 

᾿ : Ατίβε, Ἐπμΐο, ε 20 

Ὁ ΘΎνν ν ὙὙΨΨν 



ιϑιαϑι ὅλῶς ἀριϑμοῦ ἡ γὰρ ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ λόγων, καὶ ἐν Εο 

800 ᾿Π ΑΒΙΒΤΟΤΈΙ5. ΕΤΉΗΙΟ. 
Ἢ “ ἀ “ «νι: ς γ" εξ 

᾿ ς 3 γὼ» ἢ , . Ν 

τέτταρσιν ἐλαχίστοις. ἡ μὲν οὖν διῃρημένη, ὅτι ἐν τέτταρσι. 
δῆλον. ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχής" τῷ γὰρ ἑνὶ ὡς δυσὶ χρῆ- 

" ἥ , Ἧ ᾿' ς ς » , ; » Ὁ 
πϑιν σαὶ χαὶ δὶς λέγει" οἷον ὡς ἡ τοῦ α πρὸς τὴν τοῦ β, οὕτω 

ἧς ͵ ἢ " 
εἰς ὡν ἔδει 

ἌΝ μὰ 
αἰζ...- 

χα Σ 

ἢ - ᾿ . » 3 Ε -» " Ἔντα ος 3 ᾿ 

καὶ ἡ τοῦ β πρὸς τὴν τοῦ γ. δὶς οὖν ἡ τοῦ β εἴρηται" ὥστ᾽ ἐὰν 
ς - »" 

γ τοῦ β τεϑῇ δίς, τέτταρα ἔσται τὰ ἀνάλογα. ἔστι δὲ καὶ 

γι 

᾿ , ᾽ , , ΧΡΉΩΣ ᾷ ᾿ ἡτάο" (μα . τὸ δίκαιον ὃν τέτταρσι, ἐλαχίφτορο, καὶ ὁ λόγος ὃ αὐτορ΄ ἴον 
ὅ διῆρηνται γὰρ ὁμοίως, ὀΐς τὲ καὶ ἅ. ἔσται ἄρα ὡς ὁ α ὅρος 

Ἁ ς 

πρὸς τὸν β, οὕτως ὁ γ πρὸς τὸν ὃ, καὶ ἐναλλαξ ἄρα, ὡς ὁ ἷ 
α πρὸς τὸν γ, ὁ β πρὸς τὸν ὃ. ὥστε καὶ «τὸ ὅλον πρὸς τὸ 
“ ἊΣ τς ς πὰς λυρες βοὴν ο΄ ὦ Ὁ“ - , 
ολον᾽ ὁπὲρ ἡ νομὴ συνδυάζει᾿ κἂν οὕτω συντεθῇ, δικαίως 

; “Δ ες; 5. Ἃ ΄ εν “π πᾷ . -» . ὃ » » ΄ 
ἀ: "" συνδυαζξει. ἢ αρὰα του ἃ ορου τῷ γ και ω) του β τῷ δ συ- 

Δ. ἠξννυν λό 

ΜΡ 

φωξνο 
[959 
βμωλ. 

τ 

10 ξευξις τὸ ἐν διανομῇ, δίχαιόν ἐστι, καὶ μέσον τὸ δίκαιον ̓  
οὐ, ἙΝ ὅτῳ » Ε δ ᾿ " δ᾽ ττῶν , Ὰ τοῦτ ἐστὶ του παρὰ τὸ ἀναλογον᾽ τὸ γὰρ ἀνάλογον μέσον, τὸ 

δὲ δίκαιον ἀνάλογον. καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν 

1.2. γιὸ α--β--γ ΚΡ πρώτου --- δευτέρου --- τρίτου οὖ ρογπαᾶθ νβ ὅ. 
0. 1 οὐ 9. ῶ, 8. ΚΡ ἐὰν τὸ δεύτερον δὶς τεϑῆ. ὅ. ΚΥΜΡΟΡ διήι- 
ρηται. ἔσται) οτχι. ΚΡ, 11. ΚΡῚΤ,» τὸ παρὰ τὸ. 

Ββαπα Ἰηβύϊαβ ᾿ὔαγιιβ ουαῦ αἀασπιὶ τηοτθη ΡΥ ΠΔΡΌΓΘΟΥΙπι, ααἱ ΙοπρΘ 8110 
Ἰγ00 πυμηθυὶβ οὐ μοναδικοῖς Ἰρϑᾶτιτη τούτη πδίαγατμη ΘΧΡΥΠΊΘΥΘ 510] 
γιἀθθδηδαγ, οομβθηβιι οὐ ηΐτπλ ᾿πηργοθαγθὲ ἴῃ Μούαρῃ. 1080 Ὁ 80 μοναδὲ- 
κοὺς δὲ τοὺς ἀριϑμοὺς εἶναι πάντες τιϑέασι πλὴν τῶν Πυϑαγορείων 
ὅσοι τὸ ἕν στοιχεῖον καὶ ἀρχήν φασιν εἶναι τῶν ὄντων" ἐκεῖνοι δ᾽ 
ἔχοντα ἴδπι ἔχοντας }] μέγεϑος, καϑάπερ εἴρηται πρότερον 86. ἴὉ. 16---21, 

ὅ. ἔσται ἄρα ὡς ὃ α ὅρος πρὸς τὸν β.... (--Ὁ 12). Ῥεορουϊοιϊβ 
τοῦτο αὐδ8 ἐν τῷ διανεμητικῷ ϑρθοίαν Θχρομῖθαν, οορπῖζω 1 (ἄρα) 
τηΐητιβ 6χ παίυτᾶ τῆς ἀναλογίας (Βαπῦ Θηΐτη ἀϊνθυβδθ), απᾶπι 6χ 1115 απδ8 
Ἴδτα δὴ ἀθ ἰρβῶ τ δαϊνίμηιβ ἃ 18---22, 

1. ὥστε καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον. ὕὈὐ οὐ το5 οὐ νοοδραΐα (τὸ ὅλον, 
συνδυάξειν, συντιϑέναι, σύξευξις ν5 8. 9) ἀοοθηῦ, πυμηθῖοβ α οὖ β αὐἱ 

᾿ Βοτηΐπαμη. βαπηῦ ὨπτηΘΙβ. γ δῦ δ᾽ αὐἰδυβ τουῦμὰ ρογύίοποβ βιρηϊβοδπύαν 
ο 8. - ὁ 

αὐδϑὶ ἀὐδαθίοιιθ δαρουϊ ναὶ Αὐἱβέοίθιθβ: “ -- ς- αὖ οπηΐδ 

ἀπάϊατπθ οοποϊηϑηῦ. 
12. καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν γεωμετρικὴν οἵ μαϑηματι- 

κοί, Ἐπο]]4θ8. αὐϊάθτη, τηϑύμθβθοβ αὐδι8ὶ ῬδγθηΒ, δα Ὧθ γϑ ἴω δρὶὺ αὖ 
ΘΧΟΥΒῚΒ ἃ ἀρβη Ομ ρ5 ἀπίγουβθ ἀϊοαὺ ῥυϊμηαση Υ 8 λόγος ἐστὶ δύο 
μεγεϑῶν ὁμογενῶν ἡ κατὰ πηλικότητα πρὸς ἄλληλα ποιὰ σχέσις, ἀοὶπᾶθ 
Υ 6: τὰ δὲ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον μεγέϑη ἀνάλογον καλείσθω, Υ 8: 
ἀναλογία δέ ἐστιν ἡ τῶν λόγων ταὐτότης (α]. ὁμοιότης; ζαϊδ ααἱ 1η8]- 
Ἰοὺ βουῖθὶ ἰσότης, αὖ 1181 ἃ 81 Αὐ]βίοίθ!! νἱἀθραίαν); Υ 9: ἀναλογία δὲ 
ἐν τρισὶν ὅροις ἐλαχίστη (α]. ἐλαχίστοις; οἵ, δὰ 1181 ὦ 14) ἐστίν. Ἠϊπο 
Ῥτοΐθοϊαβ Ἰάθμυ ἢ] ἴῃ γαγϊθίαθθ γωὐϊοπαπι αίαπθ ἃμπαορίασαπι ἀθηηοη- 

λ 

Δι 

ων 
μβ 
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. δ ,΄ ᾽ . - : δα εωμετρίκην οὗ μαϑηματικοί ἐν τῇ γεωμετρικῇ συμ- τι81}18 ΤΎΡΟΝ ΘΙ, Δ ΕΣ ήἠξωδνς Ἱ ΚΕΟΝ ἀρ ῥά 
βαίνει καὶ τὸ Ὅλον πρὸς τὸ ὅλον ὅπερ ἕκαάτερον πρὸς ἕχα- 

᾽ 3 ν “ Ὧν Ἶ ᾽ ᾿ , 
τερον. ἔστι δ᾽ οὐ συνεχὴς αὐτὴ ἡ ἀναλογία" οὐ γὰρ γίνεται 1 ΜΔ λιάτα-. κ,ττ 
τ᾿ 3 »Ἥ ὦ τ ι “ Ἀ Α Φ ΄ -»" Α 3 “ μμ«φ λοι, 

εἷς ἀριϑμῷ ὅρος, ᾧ καὶ ὁ. τὸ μὲν οὖν δίκαιον τοῦτο τὸ ἀνά- 5 Ὁ, πον συ τεσσ " τριτς 
λογον᾽ τὸ δ᾽ ἄδικον τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον. γίνεται ἄρα τὸ 7 

«ἀρ ῤγοισων, ὡς " “ ἜΣ; ΑΔ - “ 
μὲν πλέον τὸ δὲ ἔλαττον. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων συμ- 

᾿ ς Ἁ 3 - , ἽἍ ς 3 3 ζ΄ 

βαίνει ὁ μὲν γὰρ ἀδικῶν πλέον ἔχει. ὃ δ᾽ ἀδικούμενος 

16. αὕτη] ΚΡ αὐτὴ 16. ᾧ] οἴῃ. ΚΡ ργ. 

βίχαπαδ, οομητηοτγαῦαδβ- ἀπθτα 1ἃ ΚΘ ΠῸΒ ῬΘΥΒΘαῸΣ ΩΣ ἴῃ απὸ ταΐο γ8] αἰνῖ- 
ΒΙΟΠΘ. Ὑ6] τη] ]ρ]]οαἰομθ θχρυϊτηϊσαν. Αἰἴαὰϊ μᾶπο ᾿ρβᾶχη οϑιιβδτη ἔαΐβ86 
ὙΙΓῚ Βδγατη τϑσππι ρϑυῖδὶ δαϊαμηαπῦ ὑπἀθ ἔμοξαμη 510 αὖ δα, Δρρϑιδίϊο, 
Ὀβαὰθ 84 ποβέγα ἐθιηρογα ἃϑὰ τϑοθρίδ, ρἱδοουθῦ, αἀαθτη Ῥοβύθυϊοσθβ 1111 
ΘΘΠΘΥ. αποα 5οϊιπη ἃὉ Επο] 146 σθοιηθίγιοο ἐἰγαούαϊατη ϑββθὺῦ απδ8ὶ ἴῃ 
Βοπούθιη ργϑθοθρύουϊβ ποθ γεωμετρικῶν λόγων καὶ ἀναλογιῶν ἰπα]- 
ἀονϊπδ, απδιπαπᾶτη ὈΘΠ6 βοῖγοπέ, πθαὰθ ΠῸῸ σῬ πα ΠΘαῸ6 8]1πἃ αποᾶ 
σοΟρΊ ΩΤ ροββιῦ ἀπῖτιβ Ῥαγ ϊβ τη θυ ϊθοστιτ τη 8018 ῬΥΟΡΥΪαπΙ 6856 481 
τ] δ γατη. ; 

18. ἐν γὰρ τῇ γεωμετρικῇ συμβαίνει καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον 
κι τ. Δ. Ἠδθο 80 οοὸ δϑαϊία ἴθσθ αἱ δὰ 1ᾷ τϑβρίοοσοὶ αὐοᾶ υἱξϊπιθση 
(Ὁ Τ 5.) 48 Ὡπδϊορσὶἃ τοῦ ἐν διανομῇ δικαίου αἀἰϊοίατα οταύ. Νϑτῃ τϑυθτα 
ΒοΟ αὐϊάθιηῃ (ὅτε τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον κ. τ. λ.) τ τπδἰμοϑιηδἐϊοδ ταξίομθ 
Ἰὰ οϑὺ ὑπᾶθ μᾶθο φϑῃθυῖβ βρθοῖίθβ. δρίᾶ δὲ, πϑᾶαπθ οἰμίοῶ ταϊίοπθ :ᾶ 
αὐοὰ ἴῃ αἰδέυ αθ μα. ναϊθαῦ, ΔΙ θητιπν βἰῦ ΔῸ αἰξοτὸ βεϊϊδθ σθηθσα (τοῦ 
διορϑωτικοῦ). Ὁ δπίπι Π]ΐο διὸ ἀπδθ ἴατὶ ὅλα γνοραυΐ ροββίπὸ (νυ. δᾶ 
Ὁ 7), βαμὺ ϑἐΐατη πἴο; 81 υϑσὸ βαπῦ, ργοΐθοῦο ποὴ δϑβϑὺ αβύϊϊα, πἶβὶ δᾶ 
1ᾳ σϑπιβ ραγιἐα β γοάϊσθγθπξαν δα ἀποα Οπιηΐπο ΡγῸ ουὐαδαπθ τοὶ παξατᾶ 
Βρϑοίδυι ροίοβέ. 

16. 16. ἔστι δ᾽ οὐ συνεχὴς αὕτη ἡ ἀναλογία: βοτο πος, 46 αὺο αὐ 
ἀπθιδοῦαν οὐηηῖηο ἰρβᾶ γτθβ (γ. ἃ 19) πὸπ ρου εϊῦ, ἴῃ σταύϊατη βοπξθῃ- 
ἐϊαθ ῥυϊουῖβ ἃ 82---Ὁ 8 δἀ]απριξυτ. 

10 Ξᾳ. τὸ μὲν οὖν δίκαιον τοῦτο τὸ ἀνάλογον. ῬτΟΌΔΌΪ6, ἴδ αὖ 
ἴῃ Θχἐγοιηᾶ, αἰβραξαξίομπθ τξοταυὶ δὲ αὐδϑὶ οο]Πρὶ απδ6 οβδοία βαηὺ; βϑᾶ 
ΟὈβουναπάθσμη Ῥᾶθπμθ πορίθούπτη ἴῃ ἢΐβ 6888 αὐοαὰ Παΐὰβ ρϑπθυὶβ (τὸ 
δέκαιον τοῦτο Ὁ 16; τὸ ἕν εἶδος Ὁ 28) ῥτορτίτιη οϑὺ. Νϑαῦθ θηΐπὶ τὸ 
ἀνάλογον βοϊιπη π᾿ τα τπἷβ ἀποαὰθ σθηθυῖθαβ ναϊθὲ (ν. 1189 ἃ 1. 2; 
10. Ὁ 82. 88), 56 ἴξϑιη δοτησηθπθ οὐμπΐθτβ αὖ ἀπογτπι δ] ουὶ Ρ]α5, αἰθθσὶ 
τηΐηθβ οοηθρσογὺ (Ὁ 17--20) υδ᾽οῦπαθπθ ᾿αβυϊια Δ 688, ἑπουϊῦ; 1ἃ αὐοᾷ΄ 
Ῥυίάθιι τϑοθρίᾶ οἂρ. 3 δρρϑι]δίϊομθ τοῦ πλεονέκτου ἀσπίδαπι οβὺ. Ουδ᾿ 

ς ἴῃ γ8 αὐθτη Ἰθίάθιη 1129 Ὁ 8 δα]ϊοοθγθύυν ὅτε δοκεῖ καὶ τὸ μεῖον κακὸν 
ἀγαϑόν πως εἶναι, οἰΐατα 6 βοπξοπεϊα, απδθ απ ἰθεέϊα δ υἱξίτηδ 1181 
Ὁ 20---ῶϑ δχροῃῖδαν ἀπίνοτβθ δα ρᾶγίϊοα]ατθσα 7πβυ 181 Ρᾶγέθβα 8 6]ὰ8 
αποϑαποῦ βαπῦ βρϑοΐαγθ αϊοία" οβὺ. Εσρὸ αἰ Ποα]ΐα5 111, απ ρῥυῖπηδ σουθα 
Ρουθ πϑηΐία, δα τὸ δεανεμητικὸν Ῥγθιηὶ νἱαΐτητιβ (ν. δα 1181 ἃ 9), Θδ ἅ81ὶ 
αὐοαδηητηοᾶο ἴῃ οχύγθιηβ νου 8 ἢ. α. τϑᾶϊῦ: δῆποι ἰἕα ἰξθσασα ἀθ πδὸ 
πούϊομπθ ρίξαν αἀὐδϑὶ πθβοϊδηητιβ (γ. 1180 Ὁ 80 5646.) 6886 Ργϑϑίθυ. θϑτῃ 
8115 δ᾽ υβᾶθμι σθηθυΐβ ΒΡΘΟΙΘ8 
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8908 ο ἈΒΙΒΤΟΤΕΡΙΝ ἘΤΉΤΟ. 

1181030 ἔλαττον τοῦ ἀγαϑοῦ. ἐπὶ δὲ τοῦ κακοῦ ἀνάπαλιν" ἐν ἀγαθοῦ Εἰ 
" " ΓΝ 

γὰρ λόγῳ γένεται τὸ ἔλαττον κακὸν πρὸς τὸ μεῖζον κακόν" 
᾿Ὶ ΠῚ] »" -" ᾽ν 

ἔστι γὰρ τὸ ἔλαττον κακὸν μᾶλλον αἱρετὸν τοῦ μείζονος, τὸ 
3 " ᾿ 3 ΄ , ᾿ » ῥῇ ᾿ ν 3 τὰ δ΄ αἵρετον ἀγαϑόν, καὶ τὸ μᾶλλον μεῖζον. τὸ μὲν οὖν ἕν 

εἶδος τοῦ δικαίου τοῦτ᾽ ἐστίν᾽ 
Ν Ν » 

Ὁ τὸ δὲ λοιπὸν ἕν τὸ διορϑωτικόν, ὃ γένεται ἐν τοῖς συν- 9 
Ὲ κὐλδγμααι καὶ τοῖς ἑχουσίοις καὶ τοῖς ἀκουσίοις. τοῦτο δὲ 

Τλλο ΡᾺΣ - ἐμοὶ ΄ : τὸ δίκαιον ἄλλο εἶδος ἔχει τοῦ προτέρου. τὸ μὲν. γὰρ εδιανε- 
ιίς 

μητικὸν δίκαιον τῶν κοινῶν ἀεὶ Κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἦσο, 

τὴν εἰρημένην" καὶ γὰρ ἀπὸ χρημάτων κοινῶν ἐὰν γίγνηται 
80 ἡ διανομή, ἔσται κατὰ τὸν λόγον τὸν αὐτὸν ὅνπερ ἔχουσι 

7. ΚΡ τοῦ πρότερον.Ό 28. δίκαιον] οπι. ΚΡ. 

40) 1181 Ὁ 2ὅ--1185 Ὁ 20. τὸ διορϑωτικὸν (86. ἐπανορϑωτικὸν 
γ. 1182 ἃ 18) δώικαιον. 

φῦ. τὸ δὲ λοιπὸν ἕν: ἄπο Θῃΐτη ἰαηύαμη ῥγοροβίΐω βαπὺ 1180 Ὁ 81. 
838 ἕν μὲν... ἕν δὲ. ΕΓ ΟἸηΠΙηΟ ἴῃ ΠΪ8 ἀπΠιρϑηΐου σαγαῦτιν, μΘ θὰ αιᾶθ 
11116 τθροχία, βαηὺ θιηθτθ πορ ρσαπίαγ: δἀϑαηὺ τὰ ϑροὐλ μῳ μάν ααρρθ 
δα αὐδ8 τὸ διορϑωτικὸν ἰούωῃτη βρϑούθὺῦ; δάβαηῦ θογπηάθηλ ἀπὸ ρϑηθγῶ 
Ῥγορύθυ. αὰδθ ἴῃ ΒΘΠΘΙΘ μοῦ 78 δύο μέρη (1181 ἃ 1) αἰβοθυπθηᾶδ, βαηῦ; 
ὭΘ6Ὸ ἀρβιαθγίον ἴῃ ΟΡΡοβιύο βθποιθ τοῦ διανεμητεκοῦ . 39. χῃηθῃο 
τῶν κοινῶν ἴῃ αὐἰρὰβ νϑυβαύαν. . Οὐ ἀυθϊαςο ᾿ μάνας αὐ]ῃ 
Αὐϊδύοῦθι ἴῃ 815. 10518 σθθιβ ἀΐνουβω οὖ Ῥγορσγίῶ ἢ ᾿ βΘπθγατῃ πϑύττα 
Ἔχρύθαβῶ υίβω ἔαθυ, Οπδθ γϑῖὸ ͵δπι δἀάϊξαιτιδι εὐ (1181 Ὁ 31---1182 
ᾧ 2) Ῥϑύάτθ ἰούατη ποὺ οαρυῦ ᾿τηρυ 18. ΘΧΡΙΪΟ ἸΓΠ8, 60 58 γογδπηΐ, αὐ 
οϑάθηι 168 ΡῈ. αἰγουβιϊαζοθμι δηδ]ορσίαγιτη, δα απδ8 Βἷς 1110 οροζῶ 7α811- 
{186 δοροιποάδηᾶα, οϑῦ, ̓ Παβύγθαν. 

29. καὶ γὰρ ἀπὸ χρημάτων χοινῶν ἐὰν γίγνηται ἡ διανομή -- 

Θαση ἰπίθυ θῶ απ βαπῦ μεριστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας Ῥυϊγαθτη 
Ἰοοῦτῃ τιμὴ οὐ χρήματα ἰδποαῦ (1180 Ὁ 81. 82), ἀρρατοῦ ἴῃ νϑύθυτιπι 
αὐἱάθηη γΘΌπ8 ῬῈΌ]1015. πῸ]]δγ θὰ η6 ϑχοθρίῷ αὐἰᾶθιη νρούρθ!απι οὐ 

οἰνιθαύ! αϊβρθηβδύϊομιθ ἔθη Βα 606 ὑδηΐοαιιθ βὑπαϊο αριαξῶμη 6586 ἀσϑηὴ αἴ 
7αγα, ταῦσηθγῶ, τηϑρ᾽βυγαῦβ, ρυϑθυηῖδ, απϑ8 οτηηΐῶ τιμῆς ϑαπῦ, τοοῦθ γ6] 
Οἰν! τη ΟἸαΒΒ1 8. γ 6] ΒΙ Πρ }15. αὐ θυβᾶδπι ἱτηρουθτθπθασ. παρ [ϑούατῃ 
αϑὺ αὖ οὐ ἡ ἀξία, δὰ αὐδιὴ ἴῃ ἀϊβέυ απο βροοίαμ, 1181 ἃ 34 86. δὺο 
Ῥοὐϊββίσηυτη τϑίθυσοθασ. Ουδργορίθυ ἀσπη γ8 29 οἐΐδιῃ δα ορυχα ἀἰδβένι- 
Ῥαϊομπθηη τϑβριοἰθπ πὴ οϑϑὸ νἱαἀθυθύαν, δοπβθηὐδηθαμα ογαὺ ἤδπΟ ΥΘΙῚ 
Ῥαυύϊουἶβ καὶ γὰρ ... ἐὰν ἰδπαιδιη γ6] δᾶμαο πορ᾽θούδμη γ6] πα πὰ8 
ΒῶΘΡ6 σου Θηΐθ Β]ΡῊ1Π68)}1. Νβο τηΐϊπὰβ ΡΥ 8 Ὀΐ]6, αὐοᾶ ἴπ [416 πθ69Ὸ0- 
ὑϊατα ῥυοσβιβ δ]ω ἡ ἀξία (κατὰ τὰ εἰσενεχϑέντα ὑφ᾽ ἑκάστων ν8 81) 
εἀνοοαύαν, ὅϑαπὐ δηΐτα ἴῃ πᾶ τϑρυθ] ἰοῦ Ὅτο ἀϊνθυβὶβ οὐποίοσατα αἴααθ 
πϑῦϊ8 σΌΠΘυρτι5 αα88 ἃ οἰν᾽θτι8. γ6] βιιβοϊρί παθαν ν 6] φοοϊρ᾽ απὔαν αἀΐνθυβδθ 
ἰΐθιῃ τῆς ἀξίας ταὐύϊοπθβ. ΟΘυᾶ 'ἰπ γ16 αποιποᾶο Ατβϑύοὐθ!θββ ΒΙῃρ.]88 
αὐδβαπθ απϑδβέϊομθβ, ατιϑθ ἰπ οἰγιἑαῦθ ραββίτη ταονθηθαν, Θχρϑαϊγο νο- 
Ἰαουῖῦ, π6 ἴδηι ἱπαυϊτατησβ; 564. ῬΟΒΟΟΥΘ 1Ππυτ ἐν ταῖς διανομαῖς Θογαπ-ὶ 
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Ετ πρὸς ἄλληλα τὰ εἰσενεχϑέντα. καὶ τὲ ἄδικον τὸ ἀντικεί- τ131 581 

ἐ μένον τῷ δικαίῳ τούτῳ παρὰ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. τὸ δ᾽ ἐν. . ἀν αν ἜΤ 

τοῖς συναλλάγμασι ΣΡ ΤΑΦΕῚ ἔστι μὲν ἴσον τι, καὶ τὸ ἄδι- πον οαῦ τ 

κον ἄνισον, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐκείνην ἀλλὰ κατὰ τι35 « 

τὴν ἀριϑμητικήν. οὐϑὲν γὰρ διαφέρει, εἰ ἐπιεικὴς φαῦλον 

81. ΚΡ εἰς ἄλληλα προσενεχϑέντα. 82. τούτῳ] ΚΡ τουτω τὸς 88. ἔστι] 
ΒΕΚΚ. ἐστὶ. 

ἄστα Βοιαῖππμ (οἷς δέκατον) νυϊῶπι δοβυτηδ ]οπθτη αρύδϑηη 1118 πὶ ὃ ΤΘΤΊΙΠῚ 
 ἀἰδυυ θαθπάδγιτη (ἅ, ἐν οἷς τὸ δίκαιον) νατὶθίαξθ, εἴπο οοπβίθὑ, 

81. 82. καὶ τὸ ἄδικον... παρὰ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. ϑαρατιοίαν 
μᾶθο βθηὐθηὐϊα ἃ ργοχίσηθ δηὐθοθάθηθὶ καὶ γὰρ ἀπὸ χρημάτων .. ν8 39 Βα. 
αἴααθ τοΐθγδίαν δὰ 1Π|δπ, απ τὸ δέκαιον τὸ διανεμητικὸν πηΐγογβο αὖ 
τι τὸ ἄδικον βρθοίαθεαξαν (τὸ μὲν γὰρ... ν8 27---29). ἸΤύω Θηΐτη δὰ 
γοῦθιῃ τὸ ἀνάλογον ᾿θοθαβδυϊατη ΒΌΡΡΙΘΙπθηδασι , ,τὸ εἰρημένον “ (ν. Υϑ 
29) Ῥιδθβίο οὐδ, βίπθ απὸ τϑοίῳ ορροβιῦϊο τοῦ διορϑωτικοῦ γ8 81 5α., 
ἴῃ απο ἰΐθιη οϑὺ ἄδικον παρ᾽ ἀναλογίαν τινά, πιᾺ}18, οββϑῦ. 

88. τὸ δ᾽ ἐν τοῖς συναλλάγμασι δίκαιον ἐστὶ [αὐἱάπιὶ ἔστι τϑούβ 
οπΐμη ΒΟΚΚ. πο]οραὺ δέκαιόν ἐστι ΘΧΒΌΘγ6] μὲν ἴσον τι: 60 τΤηΐητιβ Θϑὺ 
τὸ μέσον γν. 1182 ἃ 14; ᾿θιμπαιθ πΘΟΘΒΒΑΥΟ τινὲς οἷς δίκαιον αἴαπθ 
τινὰ ἃ ἴσα καὶ δίκαια. Οὕδθ Θηΐτα 1181 ἃ 9 δᾷ τὸ διανεμητικὸν ἰθη- 
ἀοραὺ ἀοπιοπβίγαϊο παπᾷ ρυΐὰβ απδτη γουἷβ καὶ ἡ αὐτὴ ἔσται ἰσότης 
οἷς καὶ ἐν οἷς (γ5 20 56.) δᾶ δὰ φῬουνθηϊθραῦ αὐ ῬΥΪΟΥΒ σΘΠΘΙΒ. ῥτο- 
Ῥυΐῶ, δ᾽ΐθηο ἃ ποὺ βαῃηΐ. 

ῷ. κατὰ τὴν ἀριϑμητικὴν αὐδπὶ οὐΐδπιὶ πῸ8. ἀϊοίτησβ᾽; ἴῃ αὐὰ ραγὶδῶ- 
{18 ταῦϊο δἀάθπᾶο δαὺῦ τϊπαθπαᾶο οἰβοιϊξαν. 

2. 5, οὐϑὲν γὰρ διαφέρει εἰ ἐπιεικὴς φαῦλον ἀπεστέρησεν ἢ φαῦλος 
ἐπιεικῆ κ. τ. Δ. υοάβδὶ δῃΐπὶ Ποὺ 7αδβύϊ 86. σϑηῦβ αἰϊνουβιθύθη ΠΟμλ1- 
πᾶτῃ αὐἱθαβοῦμι ἀσὶὺ πο δρτιοϑβοιί, δα τϑύπσα ἐωπύαμῃ ρα θξθτη οἐβοΐθη- 
ἄτη βρϑοίαῦ απδ δαρσθηᾶο 80 αἰτηϊππθηᾶο ΘοΟΙηραγατ ροΐθϑὺ. ΟὈ ἡ οιδαΣ 
αὐάρθηα, οὖ 1Π]πὰ ἴῃ Ἰπαϊοαπᾶο οουΐθ πὰ ΒΘΙΏΡΘΥ Ὑϑυτιπὶ 6886; αἰ" ΘΥΥΘ 
Θηΐτα αἰτυα ἀρχὴν ἔχων ἐπάταξεν ἃ ἄρχοντα οὖ αἰΐα τιυϊία 11829»ϑὉἜ 
Ὁ 28 5αᾳ., αὖ π61018 6886 δρραγθαὺ πουηῖθτι ρῥδβδῖπη αὐ απ8168 δαπὺ 
Αἰνουβὶβ ἰπΐου 886δ. ὕπαθ ἔπουαπῦ (αἱ ῬΟΙΤῸ οθπβούθηῦ, Ὀοπατα 86] 661 
ἴπ 81115 τϑῦυβ διορϑοῦντα Ἰαβύμπμη 6556, ἴῃ 8115 διανέμοντα; δίαπθ ποη- 
ὨΪδῚ ΘΧΘΙΏΡΙΙ φσγαύϊ, οὖ απδϑὶ οᾶδιι ζαοῦππι 6586 αὖ Ασϊβύοίθὶθβ δὰ τὸ 
διορϑωτικὸν ρο ἰδδίμηθσση ἔθπὰ τη] 8 πα 1018. τηθηξίοπθιη ἔθοουϊύ. θα 
γιάθαθβ π τὰ ὑππιὶ τοὶ νουϊξαβ ὕστηα Αὐβίοίθβ βϑηύθηίν οὈβουσθῦαν, 
Ἡφοὐϊββίτηθ θηΐτη 1116 αὐἱᾷ νοῦ τα οχριοαῦ αὖ ἴῃ Ποὺ βΌπθιθ πρὸς 
τοῦ βλάβους (γ6] πάϑους ν8 9. 18) τὴν διαφορὰν μόνον Ββρθούατ! ἀἱοαὺ 
γ8 4. Αἴἰαυὶ ἀδιμηστη ἃῃ ααΐβ Δ 4110 δοοθρογιὺ αὐαδηξαμηατιθ, οθυῦθ ΒΟ 11 
πραῦῖῦ πἰβὶ ρϑυβρθούα σαύϊοπθ απ οατα αἰύθσο οοη]αποῦαβ θϑῦ. Νϑπηι ῥρτο- 
ἔθοῦο αὰἱ ἃ ταδριβύγαϊα γ6] ἃ, 7υ 416 σϑοὺθ οαϑέραῦαβ Γαρτῖῦ, πᾺ}1]0 πιοᾶο 

Ῥδβδτι8 δϑὺ αυοα Θχαθαυδπάτμ 5ἰῦ πθὸ ἔαϊν οταπῖπο 1] δυνύλλαγμὲ τι; 
βίῃ αὐὖβ Ραγοπύθιη δῦ τη βέγωξατη γϑυθογανθυϊῦ, ποῖ ὑδηθατη ΘΟΥΡῚΒ 
Ἰαθϑιὺ 5θα θέϊαιη βϑπούδιῃ ποίου αΐθσα, αὖ 7αβία 'Ῥοθπᾶ ποι 810 Ργίμδ- 
σουΐοαμα 11ὰἃ ἀντιπεπονθϑὸς ἰάθη δοἄάθηη του θιθηβ. 564 οϑὺ ἐπανορ- 
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1182 ἃ ὃ ἀπεστέρησεν ἢ φαῦλος ἐπιεικῆ, οὐδ᾽ εἰ ἐμοίχευσεν ἐπιεικὴς ἢ Ετ 
φαῦλος" ἀλλὰ πρὸς τοῦ βλάβους τὴν διαφορὰν μόνον βλέ. κ, 

ὅπει ὁ όμορ, καὶ χρῆται ὡς ἴσοις, εἰ ὁ μὲν ἀδικεῖ ὁ δ᾽ ἀδι- ν'5 
ϑιωωτικΊ 

κεῖται. καὶ εἰ ᾿ἐβλαψὲν ὁ δὲ βέβλαπται. λ ὥστε τὸ ἄδικον πἰμέε ζὴ 

τοῦτο ἄνισον ὃν ἰσάξειν πώρδεαι, ὁ δικαστής" καὶ γὰρ ὅταν ΠΡ 
ὁ μὲν πληγῇ ὁ δὲ πατάξῃ, ἢ καὶ ̓χτείνῃ ὁ δ᾽ ἀποϑάνῃ., διή- ἃ τὴ ὉΜῆ 

ὀητνν Ἢ τὸ πάϑος καὶ ἡ πρᾶξις εἰς ἄνισα" ἀλλὰ͵ πειρᾶται ζῇ ὥαον 

: ὲ ιὸ ζῆ ἡμίᾳ τ ἰσάξειν, ἀφαιρῶν τοῦ κέρδους. λέγεται γῆ τὴ ὡς ἁπλῶς ζ- ΑἹ 

[ἐἔσσν υ-. εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, κἂν εἰ μή τισιν οἰκεῖον ὄνομα εἴη, ἂν 
ζ- Υ (γ- ἱτὸ χέῤδος, οἷον τῷ πατάξαντι, καὶ ἡ ξημία. ιζῷ παϑό! ψτι" ἤλσξει 

ἀλλ᾽ εὗταν γὲ μετρηϑῇ τὸ πάϑος, καλεῖται τὸ μὲν μιὰ ρὰλ ; 

νιΐαθωσι τὸ ἐν κέρδος. ὥστε τοῦ μὲν πλείονος καὶ ἐλάττονος τὸ ἴσον ΚΕ ἢ 

-"- μέσον, τὸ δὲ κέρδος καὶ ἡ ζημία τὸ μὲν πλέον τὸ δ᾽ ἔλατ- ζ4 δ 

τὰν » Ἀπ Ακσον ἐναντίωρ, τὸ μὲν τοῦ ἀγαϑοῦ πλέον τοῦ κακοῦ δ᾽ ἐἰσπεονΑΣ ἤρξω 

οῇ τ ὦ πῆς κέρδος, τὸ δ᾽ ἐναντίον ξημία᾽ ὧν ἦν μέσον τὸ ἴσον, ὁ λέ- μοι 

γομὲν εἶναι δίκαιον" ὥστε τὸ ἃ ἔταν ξορϑαξικὸν, δίκαιον ὁ ἂν εἴη ἄρώρο 

ΚΡ Ω δοκῆ) ἼῚ Ἀξηφε ̓' 4. ΚΡ βλέπει μόνον. 11. εἴ οκῆ). ( “ὰ, ᾿ β μ ἢ] ΚΡ ἡ ῆ ὡσῖλα ΟΣ 

ο ϑωτική; πϑπὶ Ροβία πϑτῃ φαδηΐτιμη (15 ἀοἰστη θη ποοορουῖ τὶ γϑρουΐαπι κα πασεν 
οδὺ, δοᾶθῃι πιοᾶο υἱπαϊοαῦιν ἴῃ ὍΟΠΟ ὙἱῸ 80 ἴῃ πιᾶ]ο, ἴῃ ΟΌβοῦχο δίαθπο ζρα, 
ΠῚ ἙΟΒΗΣ οἶνο. ΟΥ δᾶ 1181 ἃ 1--Θ. Ουδηίῃτη γθγὸ ἃ ἰούο Ποὺ β'ΘῃθΥΘ ἀρὴν 
ΘΟ Τταΐπτιβ Δ οππηΐ πα 1018 οἰβοίο τὸ διανεμητικὸν αϊδύοῦ, οὐΐαπι ἱπᾶο νᾶες, 
ῬΘΥΒΡΙ Οἱ. 81 τὖ Ῥᾶγν οδὺ δι ϑυτῃ τϑυατη, βύϑξπι βρθούθῦαν. αἱ ρουΐθοίο ΣΧΣῚ 
πθροῦϊο 1Π]Πἰπὸ τοῦ διανέμοντος, Ηἷπο τοῦ ̓διορϑοῦντος οοῃβοῖθαν. Εὐραῖτα 7βαλ,! 
διόρϑωσιν αὐ!άθτῃ Ὠϑιοὐ ἴω ἔχουσι τὰ αὑτῶν (α 28), εὖ αὐτὰ δι᾿ αὐτῶν 
γένηται (Ὁ 11) αἴαιιθ τὸ ἴσον ἔχωσι φιαὶ ὕστερον καὶ πρότερον (Ὁ 19). 
Ιἃ ἰρίθαν ᾿ἰδυπα 7πβύϊθϊαθ θη ῸΒ. ῥτοροβίθαιη Βαθθῦ, τὖ ὑπθαῦπι ᾿ρϑῶβ Τ68 
απ|8165 βαπὺ τορατδηάοατθ ταϑ]6 τηαύαίαβ τϑϑυϊαοῦ. Αὖ διανομὴ πι]]ἃ 
οϑὺ 181 αασπὶ γϑυατη δῦ ποόντιβ βίαῦαβ οοηϑυϊ αν (νγο]αῦ ἀραπούδ, οο- 
Ἰοπ]8) δαῦ ῬΥΟΥ ὑθιῃρουθαμη γἱοθ, δοοθαθηνίθιιβ γϑ] ορὶθτιβ γ61 οπουΌυ8, 
ΠΘΟΘΒΒΘΙΙΟ πχαζαδαγ, 

10. λέγεται γὰρ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν... τὸ κέρδος. ἴατι νἱᾶθ5. παπᾶ 
{τυδύγῶ ὃ ΠΟΌΪ5 ἴῃ οᾶρ. 4 (γ. δᾶ 1180 Ὁ 2---ὃὅὴ) 46 κέρδους ποίϊοῃμο ἅπ- 
Ὀϊδαΐαμη 6886. Νϑαὰχθ δῃΐπὶ ὑθιηθῦθ πᾶθχ δία Ἰὸχ οὐνιἰαὐβ κέρδους 
Ἰοοο Βαρθθϊῦ αποᾶ ἔοτίθ οὐπὶ ἀθυγηθηῦο τοὶ [Ὡ}}1}18.}15 ΟΧΡΙογθυῖῷ. γ6] 
ἸΙἀϊπθπι γϑὶ οἀϊαμη; π6Ὸ β8'πθ οδιιβα ἴῃ 608 αὐ τῇ καϑόλου ἀδικίᾳ 
ϑάνθυβιιβ Δ᾽ θυ τι τη. Του δαϊδευίοὶ τὰ νἱπαϊοαριῦ ἰδπατιϑιη τὴν ἐν μέρει δἄα- 
τηδν θυ ϊηὗ, 

18, 19. ὥστε τὸ ἐπανορϑωτικὸν δέκαιον .... κέρδους. Ηδθο οδὺ 
ῬυΪποῖρα]15. ἢ. ὁ. βοηξθηθία ρ᾽θπδααθ. τοὶ ἀθβηϊίο; δα αἀπδπὶ ρμοβίαπδῃι 
Ρτοΐθοῦιβ ἃ πούϊοπθ τοῦ ἴσου (1181 Ὁ 88) δἀμιθιῷ τοῦ μέσου πούϊοπθ 
(1182 ἃ 14 5.) βουϊρίου. ρϑυυθῃῖϊῦ οὖ ἰπ 71.]66. [816 μέσον αἀπδθτθτθ ααὶ 
75 Ῥϑίδπὺ οβύθηαϊῦ (ἄρα γ8 24), τϑ]ϊαυα ἴῃ θαπι ἤηθηι δα) πηρ]ῦ, τὸῦ απὸ 
ταύθϊομθ ρθηΐθθ ρουβοίδηῦ απο ΠΠὼ ἀοβηϊθίοπθ ρῥγοροβιθαμα δῦ ἰηύ6]]1- 
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ἰέναι ἐστὶν ἐπὶ τὸ δίκαιον" ὁ γὰρ δικαστὴς βούλεται εἶναι οἷον 
δίκαιον ἔμψυχον" καὶ ξητοῦσι δικαστὴν μέσον, καὶ καλοῦσιν 

ἔνιοι μεσιδίους, ὡς ἐὰν τοῦ μέσου τύχωσι. τοῦ δικαίου τευξόμε- 

νοι. μέσον ἄρα τι τὸ δίκαιον, εἴπερ καὶ ὁ δικαστής. ὁ δὲ 

δικαστὴς ἐπανισοῖ, καὶ ὥσπερ γραμμῆς εἰς ἄνισα τετμημέ- 30 

21. ἐστὶν --- εἶναι] οἴῃ. ΚΡ, 

σαΐαν. ἴρβο γϑῦο πος ἴοοο τὸ ἐπανορϑωτικὸν Δρρεὶ]αῦ, αἀπὰ γοοθ 
οὐϊδια τη ρ]5 ἀαδηη ποιηΐηθ τοῦ διορϑωτικοῦ ἢὺ Ἰορϑηΐθβ τηοπϑιηὰν ἴα 
ΔΟΡῚ ἴῃ ΠΟΟ σθηθσθ αὖ 1Π]ῸΥ18 γ6], πη ΠΘ 8. Ὑ6] οΟΙητηΐδθῶ δαὺ τουϊηθαΐαν 
αὖ 6 τηρᾶϊο ἐο!]αύπν. Υ. τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος 1188 ἃ 18; 
τοὺς ἔχοντας ἐπανόρϑωσιν ορρ. ἀνίατοι 1106 Ὁ 18, οὗ 1888 ἃ 20; τὸ 
ἐπιεικὲς ἐπανόρϑωμα νομίμου δικαίου 1181 Ὁ 12. 26; νὉ. ἐπανορϑοῦν 
ΤΠ Ὁ δος: 1597 α' 97: 1589. 4.Ἅ δὲ 1571] 0 8: 1585. Ὁ.98-. 1897 ἃ. 12: 

961 Ὁ 21. 

19. διὸ καὶ ὅταν ἀμφισβητῶσιν, ἐπὶ τὸν δικαστὴν καταφεύγουσιν: 
850, οὗ 1081 ταῦ, Ταβύαμη 6586 τηϑαϊαπι; πᾶπι Ἰπάϊοθιη γοϊαπηῦ τηθάϊαμῃ Πᾶ- 
ῬοΥΘ (γβ8 32. 28); Τ1πᾶθχ νϑῖὸ δίκαιον (διορϑωτικὸν) ἔμψυχον. Ὑ1ά65 
ἰσιθαῦ γϑοΐο βυ]]ορίβηο δὰ ππᾶπη ΘΟΠΟΙ υβϊοπθῖη ΡΘΥρΡῚ. δῖη δα συϑτ 
βρϑοίθίανς, δρρατοὺ τὸ ἀμφισβητεῖν ἴογα ἴῃ αἰύθσο ὑδηΐασμη σθποῖο (τῶν 
ἕκου σίων συναλλαγμάτων) Ἰοοῦτα ΠαΌΘγΘ. ἴῃ απὸ αὐϑηδοσαπαπθ ποτηΐ- 
Π6Β ᾿γ81 ἰηΐθυ 886 γϑοίθ ϑρουίηῦ, β8ῃ 6. πὸ πᾶ1ο]8 πθο διορϑώσεως ᾿πα]ρθ- 
Ῥαπί: 1ἃ αὐοᾶ φΡγοΐροϊο᾽ πυα]ίο τη] 8 οϑῦ, αὖ ἴΐθπι ἴῃ ἰΐθυο ΘΘΠΘΥΘ 
παθϊέο τηϑ]ϊὰβ εἰ τὰ ἀκούσια συναλλάγματα στππίηο πα]1ἃ ἔπουϊπῦ. [πὰ 
μᾶς δῃΐμὶ 16 τηϊηΐτηθ Αγἰβίοίθὶθβ ΟὈ]οαπθγθίυσ Ρ]ϑίομὶ, νἱξαρουϑηῦ 81 
αὐ͵5 ἀπορίᾳ οἰκείων ,, χρῆται δικαίῳ ἐπακτῷ παρ᾽ ἄλλων ὡς δεσποτῶν 
τε καὶ κριτῶν““ ἃ. δθρ. Γ᾿ Ρ. 406. Νβο β'πθ ρουΐουϊο Π1πὰ ἔμψυχον 
δίκαιον (γ8 232) οἵ, 1864 ἃ. 34 8.: 10. Ὁ 15 5.; 1184 ἃ 86 διὸ οὐκ ἐῶμεν 
ἄρχειν ἄνϑρωπον. Αὐ Ἰοπρα αἰϊπα οδὺ μϑθὸ υἱάϊββθ, δἱαα Αὐϊβἐοξθ᾽ θυ 
ἴδοθυθ αἰοθηΐθιη, τὸ διορϑωτικὸν ἀποτατη] θοῦ ποτηΐπαμπι 6556 Ὀυϊγαξϊτα 
Ἰηΐου 8586 ἴῃ αὐἰϊθαβάδπι τϑῦτβ (ποβοῖο ααΐθαβ) ἀρθηξίθτη ἢ60 τηϑρὶ δα 
)ααϊσθτα αὐδη τϑ]ϊατδ, Ταϑυϊ σοποτα ρουθίπουθ. Ὗ. βαρτῶ δα 1181 ἃ 1---9. 
Νϑαὰθ ϑηΐτῃ νἱᾶθο οαν 111 οστητηθτοίατη, απο οπηπθ ᾿αδυϊαθ οα]αβάδτη 
Ἰθρσθ συ θοϑυπαΐτι, ἰηΐθυ 86 ΒΘ ΌΘΥΘ γϑ]θηῦ, 51 ἱπᾶθ ὑπὰπ τοῦ διορϑῶωτι- 
κοῦ ἔγπούατη σαΥΡΘΥΘ ροββθηῦ, αὐ ἑαπᾶθηι θαάθηῃ ροβϑὲ παθθυθηὺ απο δηΐθ, 
Π66 κέρδος π60 ξημίαν. ἴππο τὸ ὀρϑὸν ΠΙυᾶ, ουἱ ἡ διόρϑωσις 5Βυααοὺ, 
ἴπ Ῥ] σῖτηῖβ απἰάθτη τϑθ 8 οἸηηῖθιβ ργοροβίδαμι οϑὺ πϑαπθ ϑϑὺ αὐϊϑαῦδμι 
απὶ γϑὶτῦ οαπὶ βαδ8 τοὶ ἀθύυσηθηΐο Ἀ]ΠΊΘπῸ Ἰποτὸ ἰπβουνγθ, 568 απο το]}- 
αυἷ8 ᾿πΐθυ 8118 ααδ ἃρτιηῦ οὔβουνϑηᾶατη οββὸ νἱἀθύυν τᾷ ἃ πᾶ ϊοθ ἀππχη 
᾿ρβυσπαιθ ΡῈ. 886 βρθοίαϊαν: τὸ δᾶ {Πυτὰ ἄστι ἐπανορϑοῖ τοοῦθ δᾶνουςθ- 
δὰ απ ταὐύϊομθιι Π 78 ΘΌΠΘΙΙΒ τοῦ ὀρϑοῦ ρΡουβρθοῦαγαβ δι. 

2ὅ. καὶ ὥσπερ γραμμῆς εἰς ἄνισα τετμημένης κ. τ. Δ. Θαδθ πὴ 
ΔῸ Ἰηϊδο απδδὶ Ἰἴπθα αἰοϊ αν γϑὶ τὸ ὅλον γβ8 28, βυμησηᾶ δϑὺ ὕὑππι ᾿πουΐ 
ἔπτη ἀδπιμΐ, πράξεώς τε καὶ πάϑους (γ5 9), διτιοίβ ἸΔογβασθ, αα86 

Ετετὸ μέσον ξημίας καὶ κέρδους." διὸ καὶ ὅταν ἀμφισβητῶσιν, 1182 19Ὁ 
ΒΒ. } ὲ Ἁ ’ Α ᾽ ᾿.:.» }Ὶ . 

ἐπὶ τὸν δικαστὴν καταφεύγουσιν τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸν δικαστὴν 20 
Ι 

Ἷ 
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ιἰϑϑαϑονῆς, ᾧ τὸ μεῖζον τμῆμα τῆς ἡμισείας ὑπερέχει, τοῦτ᾽ Ε͵τ 

ἔ 

τ 

ἀφεῖλε καὶ τῷ ἐλάττονι τμήματι προσέϑηκεν. ὅταν δὲ 
δίχα διαιρεϑῇ τὸ ὅλον, τότε φασὶν ἔχειν τὰ αὑτῶν, ὅταν 
λάβωσι τὸ ἴσον. τὸ δ᾽ ἴσον μέσον ἐστὶ τῆς μείζονος καὶ 

44, ἤ Ν Ἁ 3 Ἁ 3 , ᾿ »ν. 

᾿. 80 ἐλάττονος κατὰ τὴν ἀρυϑμητικὴν ἀναλογίαν. διὰ τοῦτο καὶ 
ὀνομάξεται δίκαιον, ὅτι δίχα ἐστίν, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴποι 
δίχαιον, καὶ ὁ δικαστὴς διχαστής. ἐπὰν γὰρ δύο ἴσων (ἕν 
ἀφαιρεϑῇ, ἀπὸ ϑατέρου, πρὸς ϑάτερον δὲ προστεϑῇ. δυσὶ τού- 
τοις ὑπερέχει ϑάτερον᾽ εἰ γὰρ ἀφῃρέϑη μέν, μὴ προσετέϑη 

“ἃ ἡ να 

ι185 νυ δέ, ἑνὶ ἂν μόνοψ. ὑπερεῖχεν. τοῦ μέσου ἄρα ἕνί, καὶ τὸ μέσον 
9 «ὶ ΄ Α Σ »] 9 

Φῇ ΡΥ ἐφ τὸ κα: Ἐδς 

ἀφ᾽ οὐ ἀφῃρέϑη, ἑνί. τούτῳ ἄρα γνωριοῦμεν τί τε ἀφελεῖν 
δεῖ ἀπὸ τοῦ πλέον ἔχοντος, καὶ τί προσϑεῖναι τῷ ἔλαττον 

Φ1. ΚΡ ἀφεῖλε τῷ ἐλάττονι τμήματι. ὅταν. 28. ΚΡῚΤΙ τὸ αὑτοῦ (νδι. 
οὐ ΜΡΟΡ). 81. εἴτις] ΚΡ τίς. 82. (ἕν οοη]. δᾶά. 

ἢ, γέ τὲ} ἘΡ΄ τὰ 

Πουη ΩΣ θὰ. ἤαγθ ραν ἐαὐΐη, Ἰαῦθυ 8586. ΘΟ ὨΪ αΠΟ 18 ἴῃ Βοοϊθύαθθ Ὑθυτιπι γ6] ΘΟτη- 
τη ΓΟἷ,, απδ]θπι  ᾿πΐθυ 86 Βα θαθυιηὖ, ρυοροηϊξω θϑῦ. υδιη απϊάθηη βυπῃ- 
τηϑτα ἦπθχ πη 4110 τηοᾶο 8οῖτθ ροὐθϑβὺῦ,. αἶδὶ οορτλ8. ύατπθ ΘΟ ρΟβὶ 8 
115. τϑυῦτη ραγῦϊθαβ αὐδθ Β᾽ΠρΡῚ 18. ΒΟΟΙἿ5. 561 7.6 86 1] νᾶ ΘΟ  σογαηῦ. 
Ουοᾶ πὶ οοταραίαγιῦ ἠαᾶθχ, ποι ρούθυιῦ 7αβύαμα 1Π]ᾶπ ἀἰϊμυἀϊατα (τὴν ἡμί- 
σειαν γ8 26, αὐδθ ἰηΐγτῳ Ὁ 0. 9 ποίαν ββὲ) ΘιπθῦἹ πἀπᾶθ αὐἱὰ Ῥᾶτγττι 
αὐἰα πίγηϊθτη βἰὺ αἰ]ααϊοαῦ. 

82. ἐπὰν γὰρ δύο ἴσων (1. 6. δυοῖν ἴσων, υὖ 1188 ἃ 16 ἐκ δύο ἰα- 
τρῶν) ἀφαιρεϑῇ .... δυσὶ τούτοις... ὕπᾷθρ' βΒαὺ δύο ταῦτα ν8 88 
ΝΙμιίστιι βαριίαῦ γϑοΐα σαὐϊο, αὖ 'π γϑῦῖβ ἐπὰν γὰρ... ἀφαιρεϑῇ, πρὸς 
ϑάτερον δὲ προστεϑῇ δἀααύτι οογητηθηθ αὐτ]αβαὰθ υ Ὁ] βι ]θούατῃ ., ἕν “(. 

1. καὶ τὸ μέσον, ἀφ᾽ οὗ ἀφῃρέϑη, ἕνέ ἱ. 6. ἐκείνου ἀφ᾽ οὗ ἀφῃ- 
ρέϑη (ὑπερέχει) ἕνί. 

: ῷ. τούτῳ ἄρα γνωριοῦμεν τί τε ἀφελεῖν δεῖ. Αὐ τω αὐἰάθτηη ἔδοϊ- 
1105 μοῦ ᾿ηξο]]θοῦα νἱἀθαῦαν αἀαδηὶ οϑὺ; δοοθαπηῦ Θηΐτη ΠΟΏΠΌ]]86 τ68, ἀθ6 
αὐϊθαθ Αὐϊδύούθθβ νου, ἤοπ ἔθοϊδ. Νάῶπι ρῥυϊαβαυδπι 1Π||ὸ Ῥθυυθηϊαῦατ, 
οοηβύασο ἀθΌθοἱῦ ἀαοιβασθ δία αὐϑηδηὴ ὙδύϊΟΠΘ. Ὑ6Υ6 ΠΟΙ Ϊπ65 1111 Π01- 
σομΐθβ οὔ 'ρ81 Ῥ7Ὸ ρῬδυϊθαβ ΠαΡΘΠαΣΙ βιηὖῦ αὔτη δἰ ηὖ ᾿π ρα 168 (ὦ ὅ), οὖ δὰ 
ῬΆΥΘΙ. Ὑυστὰ βύθθσση (Π1ὰπὶ ΒΒ γβ8 0. 9) τϑαϊσϑῃαϊ, αὐππὶ δὰ οαΐατθ 
(ασδθ ἀϊνουβω βαπθ) ἀθοθαπύαυ. σθπι δὰ ἤμπθμι ποη βοϊσπιη τὸ συναάλ- 
λαγμαὰ ἴῃ αὰοὸ Ἶωπι νϑυβαηύαν αἰ σθηΐθι βορτορϑηᾶτμῃ ουὶῦ ἃ ΤῸ] 16 018 τὸ- 
Ῥὰ5 αὰδ8 ἔογῦθ 11 θυ οοτητησηθ5 πα θθηύ, 568 οὐΐατα νἱἀθπάθπτῃ αὐἱὰ ἔογίθ 
ἴῃ ἶρβο 110 συναλλάγματι ἃἰνογβίίοῦ! τῆς ἀξίας ὁοποραϊ ορονίοαῦ. Ηδθο 
51 δουτηΐηθ ἠυα]οἷβ τϑοΐθ ἀϊβογθύω οὖ αὐπδϑὶ ἃ τῷ ἀἰβοῖββο ἔπουϊπύ, διὰ δὰ 
οχϑθαυὺδηᾶθτῃ ῥγοοθαοί, 

δ. ἀπὸ τοῦ μεγίστου: 5υπὺ Θηΐπ!, αὐστῃ αἰτηϊϊα 1116 γ6] τηθάϊα 
αὐϑηὰ ἤπᾶᾷθχ τηθηΐθ βαῶ ἀθβουῖρβιὺ πθοθβϑαυῖο αἰ θοαῦαν, ὑτ98. (αὖ Βαρθ᾽- 
Ἰαύνο ορὰβ 810). 
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εἰ ἔχοντι" ᾧ μὲν γὰρ τὸ μέσον ὑπερέχει, τοῦτο προσϑεῖναι δεῖ τιϑευι 
τῷ ἔλαττον ἔχοντι, ᾧ δὲ ὑπερέχεται, ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ με- ὃ 

, ῥ.2 3 , ἈΝᾺ “- 
γίστου. ἴσαι α ἐφ ὧν αας. ββ. γγ) ἀλλήηλαις᾽ ἀπὸ τῆς αα 
3 ΄ Ἁ ὕ - Ἁ Γ; τ 

ἀφῃρήσϑω τὸ αε, καὶ προσχείσϑω τῇ γ,γ) τὸ ἐφ᾽ οὐ γὸ, 

ὥστε ὅλη ἡ ὃγγ τῆς αε ὑπερέχει τῷ γδ καὶ τῷ γζ᾽ τῆς 
ἄρα ββ τῷ γὸ. [ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν τοῦτο" 

1. ΚΡ ἀφήιρηται --- πρόσκειται. ἐφ᾽ οὗ] οοπΊ.; ἐφ᾽ ὧν ΒΕΚΚ. «6. 1]. 
8. ὅλη ἡ] Κῦ ὅλην. ΚΡ οοτν. ὑπερέχειν. 9- 11. [ἔστι δὲ --- τοιοῦτον» 
τ] 8. Βα8Ρ.; ΒΘΚΙ.. 51Π6 ὉΠΟΙΒ 807, 9. ΚΡ ἔστι δὲ τοῦτο, οτι. τοῦτο 
Ῥοβὺ τεχνῶν. : 

6--9. [πὰ Ηἴβ ἀπὰπὶ τηθπάσμη; 500. 8 7 τὸ ἐφ᾽ οὗ (ρτο ὧν) ΓΖ 
᾽ δ γ6] οἰϊαπι ἐφ᾽ ᾧ, εὖ 1188 ἃ 7. 8... ΒοΙίασα 8011 πορούϊο ρϑυβρι οἱθπέτν 

᾿ξουῖβ αἀπδ ἸΘραμπΐαν ἴῃ [ἰπθὰ5 δα ἐγ βου 15 

Α ἙΕ 4 
ἱ 

Β Β ᾿ 

4 ἜΠ ΘΟ Ζ ὁ ας 

Εὐ ρυϊαπάιτι5 ἔδυ θϑὺ ἴρ886 βουϊρίου βία ἴῃ ΠΌγΟ 8ὰ0 46] 1] πθᾶββθ: τὖ Ρ6Υ 
ΟΟΌΪΟΒ Ἰοσθηΐοβ ἀοοθυθηύαν ρᾶυῖδ ᾿πίθυ 88 τὰ 4Ε, ΓΖ, ΓΖ θββ6, ἰᾷ απο 
ἀϊσοτθ πϑρ]οχιῦ. --- Οθέθγαμπη οροτθθ ργθύϊαπι ουὶὺ Δ] απᾶπᾶο Ἰοθο05 ααΐθι8 
Αυὐιβίονθθβ δα ἤρυγαβ σθοσηθίυοαβ ἀθυηοπβγα 061} βαδηι τοί]! ὺ (γο]τιξ 
448 Ὁ ὅ--11; 482 ἃ 19---26; 10. Ὁ 17---3929: 684 Ὁ 2ὅ 5.; 608 ἃ 3 5.; 698 

ὃ 238 5.;: 102 Ὁ 238 5.) ἴῃ ὉπῸπ ΟΟἸ]ΠΡΌΓΘ, τοῦ αἸΘ 1 τηοσθτ ἰδ}} 1π ΓΘ ΟὈΒΘΥ- 
γαγουῖῦ Ῥϑυβριοἰαύαυ. 

9. ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν τοῦτο. Ἠδθο γοῖρα, απδθ8 
οὕ ΒΘαπΘη  Ὀτι5 ἀϑάπθ δὰ, καὶ τοιοῦτον “ γ8 11 ἰού θυ ἔθσθ νοθαρι} 15 
ἴπ Ῥυοχίτηο οαριΐθ (1188 ἃ 14--- 160) τἔθγατη οχβίαπῦ, ποὺ αὐϊάθμι Ἰο6Ὸ 
Μαυτοῖο, ΤΥθπ θ᾽ ΘΠ ὈΠΥΡΊΟ, 81118 ὑθιηθυθ ᾿πδουροβιία θ886 νἹἀθθαηΐαγσ. Αὐ- 
416 51 οἰγουμηβριοιϊαῦτν δῃ αὐ Πϊο βὶῦ απὸ τοίθγαπξασ, ἀπαχῃ ἰαπξατη 
Ἰπνθηϊθῦαν, αὖ ἀϊούπτη 510: απθιηδατηοάτηη ἴῃ το] ατΐβ υ ϊθυβ, δῶ δἐϊϑ τα 
ἐπὶ τῆς διορϑωτικῆς (δικαστικῆς) τέχνης 5υ!ἤσογθ αὖ αποτηοᾶο ἃ ραγῦθ 
τοῦ ποιοῦντος Ῥτοοθάθπαπτηι 510 ᾿πἐθ!]οσαύαν; ρῥγοΐθοῦο θηΐμι 14 αποα 1ζδ 
ἐν τῷ πάσχοντι οἰβοϊαίαν Ἰάθιη θββθ; αποᾶβὶ ἰσίθαν τὸ ἴσον απδογαῦαν, 
βϑθϊβ ΘῈ86 Ὑἱᾶϊββθ τὸν ἰσάξοντα, δἰαπθ οοπίϊρίββ αἰτίαι χαρὰ οαΐαὰθ 
)αβύπμα οβὲ, αἀυχασποᾶο Ἰπᾶθχ πΐπο {ΠΠ|πὴ6 Θιηθηβιβ ᾿πούατη 80 ἀδΤ στη 
80 ΤΠΌΠΘΥΘ τοῦθ ἔαποῦτβ ἕπου, Νϑο Ῥγουβαβ δβίτα1}185. Ρ]αὔομβ ἴῃ 
αονρία 4716 οταῦϊο. πὶ ἀαστη ἀθτηοηβίγαξαντιβ δἰῦ, Ὀθμθβοίαμη ϑοοί 6.0 
οἱ ααἱ 7αβίᾶ ροθηᾶ αἰβοϊαῦαν, πθατιθ θηΐτη, 81 ἑδοῖϊοῦ καλόν τι ααἱ τὸ δέ: 
καιον ἔδοϊαῦ, ταΐητιβ πάσχειν καλὰ ααἱ ραύϊαῦαν δώκαια, ῥτὸ οὐπβᾶ δα 
»οἷον ἂν ποιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ πάσχον πάσχειν“. δ΄π αυϊδ αἱ- 
χουϊῦ, ἰδίθμη βϑηϊθηίίδιη δα Ασὐϊβίοίβ!β απ αἰβραξαξίοπθμι παπᾶ ἀ6- 
ΒΙἀΘΥΑΥ Π6Ὸ τηϑρὶβ δα τὸ διορϑωτικὸν αὔπδτὴ δα πτυὰϊύα α]ΐω αἰξίπουο; 
δοσράθτθ αὖ νϑυθὶβ 115 ἔστε δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν τοῦτο Βαυᾶ 
ἀϊούαπι 510 απὸ βρϑούθθυσ : δαυϊάθμλ πο νὶὰθ οὈΙοασδι. 



514 ΔἈΒΙΒΤΟΤΈΕΈΠΙΒ ἘΤΉΪΟ. 

τι88 10 ἀνῃροῦντο γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἐποίει τὸ ποιοῦν καὶ ὅσον καὶ οἷον, Ετ' 4.2 «- 
καὶ τὸ πάσχον ἔπασχε τοῦτο καὶ τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον]. Ὑ ϑρρὴ 

-. 
“1 7: ἔ, . εἰ 

᾿ κρο αϑόν, 
1 οἷον ἐν τῷ ὠνεῖσϑαι καὶ πωλεῖν καὶ ἐν ὅσοις ἄλλοις ἄδειαν μῶν ἧς 

ς 

᾿ς ἔδωκεν ὁ νόμος. ὅταν δὲ μήτε πλέον μήτ᾽ ἔλαττον ἀλλὰ “-- 
δια ᾽ »,,»κα ν δ τῷ ἥ 

- αὐτὰ δι᾿ αὐτῶν γένηται, τὰ αὑτῶν φασὶν ἔχειν, καὶ οὔτε 

ἐλήλυϑε δὲ τὰ ὀνόματα ταῦτα, ἥ τὲ ζημία καὶ τὸ κέρδος, ἐκ 
τῆς ἑκουσίου ἀλλαγῆς" τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν ἢ τὰ ἑαυτοῦ 

κερδαίνειν λέγεται, τὸ δ᾽ ἔλαττον τῶν ἐξ ἀρχῆς ξημιοῦσϑαι, 

ξημιοῦσϑαι, οὔτε, κερδαίνειν" Ῥῶστε χέρδους τινὸς καὶ ξημίας μέ- 
“--" Ξ ὃ κ πα’ ἐκενσίον ΡΥ ΝΕ ν᾽ 

γῇ, κῷ τῶν, ἔῃ τα α- στα δὲν 

10. ὅσον] ΚΡ ργ. πόσον. 18. ΚΡ τὰ ἘΛΆΤΗΝ 1ὅ. ΚΡ ἐν τοῖς ἄλλοις. 
106. ΚΡΟΡ δέδωκεν. 117. δι᾿ αὐτῶν] ΒΘΚΚ. δι᾿ αὑτῶν. 18--20. ὥστε 
- ὕστερον ὃ] οογταρίδ. 

11, ἐλήλυϑε δὲ τὰ ὀνόματα ταῦτα, ἥ τε ξημία καὶ τὸ κέρδος. Ῥαιῖο 
γοιιούϊοτῳ τὰ ὀνόματα ταῦτα απ88 υἱδίπηχη 1182 ὦ 19 οοουντογϊπὺ γἱὶ- 
ἀθαηΐαν, ΡῬΥΘΔΘΒΘΥ ἢ ααστη δια ἀπίνγθυβδηλ τοὶ ἀθιηοπβίγαθομθιη, απ86 
ἴη46 ἀβαὰθ δὰ Ὁ 9 βθουύα οβὺ, 1115 αὐἸάθτη ορὰβ ποη που. 5.6 ογῃπῖηο 
μᾶθο βθηΐθηὐίδ, ἱποῖρΊθ.8 ὦ γοῦθ ἐλήλυϑε δὲ, γοτάποία δά 1]πἃ ὥστε 
νΒ 18 1ὕῶ 51}}1}18 118 οϑὗ αὰαδθ ἃ 10 ἱπομοδέθ, »Ζέγεται γὰρ“ 10. 18: 19 
ὩΟΒΟΙνΘαμῦαν.,, ὥστε τὸ ἐπανορϑωτικὸν δίκαιον... μέσον ξημίας καὶ 
κέρδους “, αὖ τηονθαΐατγ ΒΌΒΡΙΟΙΟ 8 ΟΥ̓ΑῚ ρΡοββὶΐ οὐ δϑια ἴῃ οδάθιῃ ἀ18- 
ραϊαξϊοιδ' αὐγᾶατιθ ΒΟΙΙΡΒΙ586. 

1ὅ. καὶ ἐν δ ὅσοις ἄλλοις ἄδειαν ἔδωκεν ὁ νόμος. Νξαὰχθ ἱρὶθαν ἴῃ 
ΠοΟ βῬΠουΘ 8θὰ ἑκουσίου ἀλλαγῆς (Ὁ 18) 8δθὰ συναλλαγμάτων ἑκουσίων 
((181 ἃ ὃ; Ὁ 306), 5ῖ αὐἰάθτα Ἰορίθυβ 468 παθθπᾶδ οϑῦ, ΡῈ ὺ 86 τὸ πλέον 
ἔχειν ἢ τὰ ἑαυτοῦ οοπίτα, ἴα 8. δβὲ (υἱπαϊοαπάστῃ θμΐτα ῬαΌ]106. Θββθῦ) 60 
ῬΟΙ 88 διορϑώσεως ἱπᾶϊσού. Εὖ ῥτοΐβοῦο Αὐἱβύουθι, ῃἰδὶ μοὸ ῥ᾽ δοαϊδβοῦ, 
ππΐγουβῶ ἣ χρηματιστικὴ αὐϑτη γοοδὲ ἱπ ῬΟ]. 6 ὈῬοπῶ τϑρυθ]ϊοᾶ 8016- 
σαμπᾶδ οταῦ: αποᾶ σϑηὰβ δαβίθυϊ αὐυϊβ ΔῸ 1ΠΠ1π|8 Ἰπρθηΐο Δ] ΘΠ απ 6886 80]- 
τητι8. Νφοὸ ἰδίηθῃ ἰᾶᾷθο ἔγαβύγω αἰύθυαπι μέρος τοῦ διορϑωτικοῦ πὰρ το- 
ἐμ]185886 νἱάθοιθασ. Θποᾶβι θηΐτα βαηῦ ᾿ποτὼ αὐδοάδιη απᾶθ βηὺ [1οῖζα, 
βΒαπῦ ρουπιαϊίω ᾿παὰσὼ ἴῃ αὐἰδαβ Ἰἰθρτιπὶ ὈΥΔΘΒΙα10 ΟΡὰΒ Θβύὺς. πθα 66 οϑὺ 
αὐΐη δβοϊαΐς, ἐοΐαμη ΠοῸ βρθημβ ΘΟΙτ ΤΟ τοίου θατη 6586 ΘΟΠὑΓΟΥΘΥΒΙ15 
(ἃ 19) ἀπᾶθ,, Ηἰβὶ 810 8]1ατ18 διορϑῶν, 1081 ΘΧΡΙΙΟΔΥΘ 8586 ποη ΡῬοξθυυηῦ. 

18. ὥστε κέρδους τινὸς καὶ ζημίας μέσον τὸ δικαιόν ἐστι τῶν παρὰ 
τὸ ἑκούσιον. Θυοπίαιη ἀπάσπιη οοπδίοὺ τὸ δίκαιον (80. τοῦτο) κέρδους 
καὶ ζημίας μέσον εἶναι, οἰγουτηΒρΙοἸΘ δ Ότι5. δῃ αὐϊὰ ΓΘΡΘΙΪΓΙ ροϑϑιῦ αποὰ 
Ἀτ7π5 Ἰοοὶ Ὁ Ῥγορυϊαϊη, γὸχ τῶν παρὰ τὸ ἑκούσιον 856 οὈὐα]οτύ. 8564 
οὐβέαῦ ϑῆθορβ Ῥυϑθροβί ἱοπΐβ παρὰ παύπτα, απὰ πασα ψοίαπηαν τῶν παρὰ 
τὸ ἑκούσιον ἰαὐογργθίδυ! αὐδϑὶ βιῦὺ,, ἐν τοῖς ἑκουσίοις“. Ιὰ νοῖὸ ἴὰ 
ἐαπέίατα οΟποϊυβίοηθ ἢγμηδύατη οδβοὺ απο ἰμ4θ ἃ νϑὰ 12 ργϑθιηιἐ οι ααν, 
ἀοοββοῦ αὑὸ δὰ αἰδθυυηη ρθῆ ὑγαποθγθιηθν, ΚΒ΄η τὸ παρὰ ἴῃ οοπέτϊδ- 
τίαγα ταξοπθιη δοοὶρίϑιητιβ (1Δἃ αποὰ ἀρροβίθαμη δᾷ κέρδους ῬΥΓΟΠΟΙΏΘΗ 
τινὸς νἱάθαύιν βαδᾶθεθ), π δϑαϊα αὐᾷθηι ΡῈ οοπ͵θούαγαιη δηΐθ τῶν 
παρὰ τ. ἕ. ρανυϊου!ᾶ καὶ οἰ οίθιπιβ απο βαπτπι δύ, Πα 1 1ρτύαν 11 

Ἵ 
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ἱΐιικ, Α ντα- ν ὐϊκ ὦ μράρ, ἐοοιῦνες ὡἰαν  γκπα 

Ετσον τὸ δίκαιόν ἐστι τὴς " παρὰ τὸ ἑκούσιον, τὸ ἴσον ἔχειν καὶ τι32.019 
ς 

"ἷν ὄτερον ν᾿ μαὶ ὕστερον." “": ἄρ δε ῥῶ: τ ξκουσων δι κικευσεου φὸ 9," 

δοκοῖς δέ τισι καὶ τὸ ρει αυρδὸς εἶναι ἁπλῶς δίκδιον; Ξ 

ὥσπερ οἵ Πυϑαγόρειοι ἔφασαν" ὡρίξζοντο γὰρ ἁπλῶς τὸ δί- μη» 
Ἁ 3 Ἁ ώ Α ᾽ 3 ᾿Ὶ 3 

καιον τὸ ἀντιπεπονϑὸς ἄλλῳ. τὸ δ᾽ ἀντιπεπονϑὸς οὐκ ἐφαρ- ι 
΄ νι 5. ἢ ᾿ . ͵ ἭΟΝΟΣ ἃ ὁ. μὩὌΦρΕοΕοψ[ψὃἍὃἕΠ ΑΣΑ ΟΣ 

(ἰόττει οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διανεμητικὸν δίκαιον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διορϑῶω- 8 ἐι 
ἀπ Ο-" 

19. ΚΡ τῶι παρὰς καὶ] οῃ. ΚΡ, 22. ΚΡ (αὖ 5016) πυϑαγόριοι. 
24. ΚΡΤΙΡῸΡ τὸ νεμητικὸν. 

βαβρίοιο αὐᾶπὶ δὰ Ὁ 11 ἱπαᾶϊοανὶ 86. υἰῤψίτηαθ ΠδΒ οδρὶθ8 βθη θη 8, 
᾿ αασπὶ πθαπθ ἰρβᾶθ δι οοπητηοάσμη ἤπθπὶ ρΡογαποίαθ βἰηῦ πθαὰθ ἴῃ 6ὁ0- 

σποβοοπαᾷ τ αὐἰάασθδπι ρῥτοβοϊαπῦ, ἔταστηθηθαπι οὔ 8 Ρυϊαπάδβ 6886 
αἰϊδραθαύο 18 Αὐϊβύοἑ 88 αὐϊάθια, Π6Ὸ ὕδιημθῃ δ]αβάθμη, οαἾὰ8 ῬΔΥΒ 
γερὰ λέγεται γὰρ... ὥστε τὸ ἐπανορϑοωτικὸν δίκαιον .. (ἃ 10 --- 18) 

οὐφηῦ. 

4 ἃ) 1182 ὃ 21 ---1188 Ὁ 28. τὸ ἀντιπεπονϑὸς (τὸ ἐν, ταῖς ἀλλακτι- Ϊ 
καὶς κοινωνίαις ν. 1182 Ὁ 81). 

ἈΑοοραϊῦ ποὺ οαρὶΐθ δᾶ ἄπο ρϑμηθγῶ }π8ι1, απᾶθ ἃ ἰηῖύϊο (1180 Ὁ 81. 88 
οὐ 1181 Ὁ 3ὅ ,,τὸ λοιπὸν ἕν“) 5οῖα ργοροβιύα ἐαογαμπὺ οὖ υτιῦβτιβ τη γϑὰ 24 
ἰδπαπδῖη ῬΥΪΠποΙ ΡΠ ἀρπιοβοσηΐαν, ἰθυύϊατη δα πο σθπαβ: αὐοα γρϑύθυαμι 
ορίἱπίομθ οοχϊητηθπάδθατα ἐδ]6. απἰᾶθην ατιᾶ]6 11 Ἰαπαα δηῦ δοοῖρὶ πϑααῖὺ, 
τοαύαμη ὑθῖοὸ ἱπηρυῖτηῖβ δα τηθγοῖαπὶ Ῥοϑυτατπἑαξὶ μοι τοἀδοϊασηαθθ δὰ 
θ ]ορίατη αὐδηάδτη παπᾶ οϑὺ προ] σθπάστη. 

Τύω ἴῃ 115 αὰδ 1115 ὑγωδιίω βαπξ ἤ8ο 46 τῷ δριίτι πθατ8. ΟὈΒΟΌΓΙΒ 
γΘΙΌΪΒ μΒ66 ΡΘῚ 856 (ορίπουὴ ᾿πηρτ ΘΠ βοηξθηθἂ: αὖ ΗΪδὶ σΥΘΥ ἸΒβῖ 15 
αΥρυτηθηἐΐβ οομνίουϊ παπᾶ ἰδὰ ἕμο116 118 ἥάθιι πα Ι αν] βίτητιβ απ] ἸΟΠΡΘ 
αἰλύο δὸ πππὸ Ἰοσαπίαν Ππ860 δῸ ἰρ8ὸο Ασιβύοὐθι ὑγαοίαϊω ἔπ15886. οβύθῃ- 
ἄθγθ 5101 νιαθηΐαν. 

ΝοΙΆΘ ὙΘΙῸ Βα] Ὲ8 ΒΘποτῖ, ς, τϑοθρέτιι ὃ γϑύθυιθυΒ, Ρδ.}10 5005 δΒδ- 
ποὺ δἴαπθ ρυίοτο ποτηΐηδ, τὸ διανεμητικόν τὸ διορϑωτικόν, ατδ6 5ἴτη- 
ΡῬ]τοῖθου αὐξυϊθαΐα δὰ τὸ δέώκαιον βαπὺ. Τὸ ἀντιπεπονθὸς Θπΐπη, γ6] αποᾶ 

᾿8]]απδηΐαμη Ρ]Θηἶα5. γϑὰ 28 ἀϊοϊξαν τὸ ἀντιπεπονϑὸς ἄλλῳ, παῦατδπι 
Θππποία ομῖβ ἴῃ Ὀγουίαβ οοπέγϑοίαθ παθϑὺ, αὖ τὸ δέκαιον τὸ ἀντιπεπον- 
ϑὸς ΠΙαα Ταβύσμη 8ἰῦ αποᾷ οχβιβυθῦ 5ὶ αὐὶ8 ἰάθιη (ργῸ πιθυ 8 5118) 
ἐο]οταγθεῖῦ γ6] τυγϑιβ δοοορουθ. Υ. εὔνοιαν ἐν ἀντιπεπονϑόσι 
11δῦ Ὁ 88. 

21. 32, ἁπλῶς ὈΪ5 οαπύθ δἀ]ϊοϊθαν αὐ τὸ ἀντι πεπονθὸς Βὐγοίθ αἱ- 
οὔπτα. 60 γτϑίθυτὶ ἀρραγθαῦ πθὶ ἰάθυν θοάθιι τγοιγϊ θαδύαν (οἵ, βούλονταί 
γε ν8 28). 

ῶ4. οὔτ᾽ ἐπὶν τὸ διανεμητικὸν δίκαιον οὐτ᾽ ἐπὶ τὸ διορϑωτικόν. 
Θύσπι 8 ααἱ 46 ἰδίου αὐδουὶϊδ ἀροτύθ οὖ αἱΐα οὖ οὰπὶ 8118 δὺ δἰ τῦθυ 
πραὺ αὐ αἱ αἰδυγ θαξαντι οϑὺ τὰ κοινὰ δίαπθ ὅσα μεριστὰ τοῖς κοι- 
νωνοῦσι τῆς πολιτείας (1181 Ὁ 28; 1180 Ὁ 82), Βα ᾿πηρτγΟ 8116 νἹἀθθαν 
ἀφθιποπείγαψϊοπθιη γ8 28 βα. βοηὐθηξίαθ Βτι7πι8, αὐτὰ τὸ ἀντιπεπονϑὸς 8Ὁ 
αἰτοατθ σθπουο ἀϊθιγο αἰοιίαν, ἐμηύατη δι αἰθθυαμι σΘπιβ γΘ θυ απο 



ὅ10 ΔΕΙΒΤΟΤΕΙΤῚΒ ἘΤΉΤΟ. 

τι82 υ8ῦ τικόν᾽ χαίτοι βούλονταί γε τοῦτο λέγειν καὶ τὸ Ραδαμάνϑυος Ε 8 
δίκαιον" 

εἴ κε πάϑοι τὰ κ᾽ ἔρεξε, δίκη κ᾽ ἰϑεῖα γένοιτο. ὁ, 

5 πολλαχοῦ γὰρ διαφωνεῖ" οἷον εἰ ἀρχὴν ἔχων ἐπάταξεν, οὐ 
Ἷ - τ δεῖ ἀντιπληγῆναι, καὶ εἰ ἄρχοντα ἐπάταξεν, οὐ πληγῆναι 
ὡ α! ἡ8οὶ μόνον δεῖ ἀλλὰ [καὶ] κολασϑῆναι. ἔτι τὸ ἑκούσιον καὶ τὸ 

"Ὁ ἀκούσιον διαφέρει πολύ. ἀλλ᾽ ἐν μὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλ- 
Γι 
᾿ 

φου 

217. εἴ κε] ΚΡ εἰ καὶ. τὰ κ᾽ ΒΕΚΚ. τά κ᾽. 80. [καὶ] οἴῃ. ΚΡ, 

οὗ ροβέθυϊοσθ Ἰοοὸὺ οοϊητηθιηοσαῦαπι θϑὺ οὖ τηϊητιβ ἔ8 0116 αἰβοθγηϊθαγ, ΠΕ ὑ- 
Θηΐπὶ αὐδηηαθδιη ἴῃ Ὀγουϊαῦθ Ῥυϑθοθαθηθθ οαρῚ 18. ρυϑθϑῦθυ δ] 1ὰ τηα]ῦδ 
αὐδ8 ἀπδουΐ ροβϑιηὺ οὐΐαιι 1ἃ 810 διηθῖσθτπι, ἃπ ααδθ ροβὑα] θαι ἀδτηη] 
τ Ραγδθϊο ἴῃ ἀο] οὔθ ῬΟῚ 856. βαῦϊβ ροθῆδθ πϑοθϑβαυῖαθ βιῦ: ἰᾶτάθη αἰοιπη- 
αὰθ δχϑθαπαῦο Ἰποτὸ αἰδουϊαβ οαγα δ] θυῖα8 ἀδταπο πὐιτιηηατθ ἀντιπάσχειν 
τι οἱασού. Ἰύϑατπθ τἱ 118 οὖ στϑνίοτα δοοθᾶδηῦ πο δῦ οα ὨθηΟ ἸΟΘΌΙΗ 
Β|ΒρΘοὔι Δι ὈΘΘΠΊΒ. 

Ωὅ. καὶ τὸ Ῥαδαμύνϑυος ᾿'δέκαιον: Βα]ὰ5. Θηΐα ποίου ὑδ5 οὐϊδηὶ 
Δ] 10 αὐδπι ῬυΥΒαρΟγθοσαμα οὐἱῦ. [πὶ ἀθογτοίο δαΐθιη αποὰ Υϑ 21 
Ἰδιάαξαν σἱάθ ΘΏΠΟΠ κ᾽ (τὰ κ᾽ ἔρεξε) 5ἰὺ καὶ, αὖ βου θοπάσιμῃ δῦ τὰ κ᾽ 
ΡΙῸ τά κ᾽. 

48--- 831. πολλαχοῦ γὰρ διαφωνεὶ . .. 856. γοτῶ διόρϑωσις οὖ ΤὨΘΙ ΠῚ 
τὸ ἀντιπεπονϑός. Ἐϊοπίτη ααστι θοῷ ααδ6 δτ (οἷον γ8 28; ἔτι υβ 80) 
ΘΟΠΘΙηοτϑηΐαν διἃ τοτὴ Ῥούϊα8 ἀθ απ 115 ϑϑὺ οορῃοβοθπάδιῃ ρου πϑϑαηῦ 
αὐϑιὴ δ ΠΟμΪπ65. α68}168᾽ ἰρ8ὶ βίπῦ δοϑυϊπηϑηαοβ, τηϊηΐπηθ οὈβίαῦ απο 
Βαρτα, τοῦθ ἀϊοθθαίαν χρῆσϑαι ὡς ἴσοις ὁ νόμος 50. ἐν τῷ διορϑωτικῷ 
αὖ. ΟἿ «ἃ 1182 ἃ ὃ 5. Θαϊ ραν ραίαπῦ Αὐϊϑύούθ μι, απομΐϑηῃ ἴῃ Πἰ5 
τηρσἰβυγα β ἃ ῬΥναὐβ, 811 δῸ ε1118 ἀἰβοδυπδηίασ, δὰ τὸ διανεμητικὸν 
θαὰθ δᾷ τὸ διορϑωτικὸν βροοίατθ, εἶπο αὐἱάθηα ῬΥΟθΘ0116 ἀρ αθηὐππη 
Υἱχ οἰβοίθηῦ. [πὸ βἱ ἔοστύθ ἴπ 8θὺ ποὴ οἴεπδαηῦ απο ἰδ 'ρ8ῖ ροθῆδτηῃ 
ἰπΐου θῶ ΥΘΥΌΙΩ ῬΌΠΟΙΩ, 6588 ἐβοϊαπῦ απᾶθ ἀἰδυυ θαπῦτι.. (κοινά, μεριστὰ 
τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας): Βαϊύοιη πο. τορυΐϊθηῦ αὐοχηοᾶο αἴγουδα, 

ἀρ!ϊούοσθιπι ρθμθσα Βἰτηρ]Ἰοἴξον δα τὸ διορϑωτικὸν ΔῸ 60 γὙϑίδουυὶ ροῦύπθ- 
τὺ (1181 ἃ ὅ 56.), ατἱ ἴῃ Θοᾶθπι Ἰαδ0 ΒΘΏΘΙΘ ΠΟΙ ΘΙ οὐμηΐηο δα Βο- 
ταΐϊηπαση, αἱ Θρουϊηῦ, αἰγθυβαμη βἐδὔῦτ πη ΥΘΒΡΙΟΙ. Δῃ δϑὺ δουλαπατέα Ρυδθ- 

᾿ἰούηρὸ ἀμούσιον (συ 80)" Ῥρυυϊοϊἀϊατηνθ πᾶτῃ ἢθυὶ ρούοϑὺ ἃ αὐο]θοῦ ἴῃ 
αθημ οὐ} Ὑ61 οὐἴτηθῃ ἰδθβαθ τηϑἠθδύθβ Ἰοοῦπι Βαρθαῦ ΠΪδῚ ἴῃ ΘΌΤΩ 
ΘΟΙΏΠΪΒΒΟ [ὩΟΙΠΟΥΘ ΑἹ ΠΟῸΠ 510 ΠΟΙ͂ΠΟ Ρυναῦαϑ δΐαιθ δ 60 ααἱ πογθεῖῦ Ὁ 

81, ἀλλ᾽ ἐν μὲν ταῖς κοινωνέαις ταῖς ἀλλακτικαῖς συνέχει (ϑο. τοὺς 

ἀνθρώπους Β6 τὴν πόλιν γ8 84) τὸ τοιοῦτον δίκαιον τὸ ἀντιπεπονϑός. 
Θυῦμῃ ἴῃ ἀπἰγουβὼ αἀϊδβραςζαθίοπθ ἱπᾶθ ἃ 1188 ἃ ὅ πϑαᾷὰθ δ θχὑγθμ τη 
οαραῦ ἀθ ΘΟΤΏΤΏΘΤΟΪΟ ᾿αποὰ Ῥτορυῖθ ἀϊοῖαν ἀροῦαν, αὐδηιαθδπι ὈΥΊΠΊΌΤΩ 
πθα 0 1ᾷ,,εἰ τὸ κακῶς ξητοῦσι “ (ν8 84) ̓ μορ]θθπάσμι γιαοραύτν, ἰδίηθῃ 
τὰς ἀλλακχτικὰς κοινωνίας δὰ 5οῖΪω τὰ ἑκούσια συναλλάγματα τοϊαῦδβ 

6886 δρραϊοῦ: ἰᾷ αὐοᾷ οὐϊδτα ΡῈ ἰρβᾶπι ποιμίηθχα τοδίοπθη ῬΓΟΘΔ116 
0. Φὰο ἴπ ρϑηῆθιθ οἵηπίαμη ῬΥΪΠοΙΡ 115. δϑὺ ϑιμθηξίατα νϑηαθηὐ ατηατιθ 
βοοϊθίαβ. Νβοὸ ὑδιθη ἰω ἤᾶπι πᾶ γ68 βρθούαθαν αποπιϑατϊηοάππι ὁ8Ρ. {. 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Ε 8. 311 
αγοῖς. 

Ἑ 8 λακτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον δίκαιον τὸ ἀντιπεπονϑός, κατ᾽ τ1890 39 
2 ΄ Ν ᾿" 3 ᾿: Ὺ “ 2 - . ΕΚ: ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ᾽ ἰσότητα᾽ τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνά- 

ς ’ μ ᾿ ᾿Ὶ - - 

λογον συμμένει ἡ πόλις. ἢ γὰρ τὸ χακῶς ξητοῦσιν᾽ εἰ δὲ 
“ ᾿ » ᾽ "ἢ ; Α μή, δουλεία δοκεῖ εἶναι, εἰ μὴ ἀντιποιήσει᾽ ἢ τὸ εὖ εἰ δὲ τι38 
΄ γ᾽ 3 ᾿ μα ΄ ’ ᾿ 

μή. μετάδοσις οὐ γίνεται. τῇ μεταδόσει δὲ συμμένουσιν. διὸ 

καὶ Χαρίτων ἱερὸν ἐβμποδῶν ποιοῦνται, ἵν᾽ ἀνταπόδοσις ἦ᾽ 
τοῦτο γὰρ ἴδιον χάριτος ἀνθϑυπηρετῆσαι γὰρ δεῖ τῷ χα- 

ε ρισαμένῳ, καὶ πάλιν αὐτὸν ἄρξαι χαριξόμενον. ποιεῖ δὲ ὅ 

4. ΒΕΚΚ. ἀνϑυπηρετῆσαί τε ὁχ Τ)ῦῸ}. 

Ναπ αὐοᾶ 80 ἰηϊϊο ΒοΙηΐη65 δα βοοϊθίδέθιη ἰηξθὺ 56 δἀδυοϊξ, ποιὰ οϑὺ 
ἡ διόρϑωσις, 568 ἴρβα ἡ ἀλλαγή; αἀτδθ ἀΠΒΤΗΥΙΒ 6588 ΠῸῚ μοββὶὺ πἰβὶ 
ἄαΐο 7υτῖβ (διορϑωτικοῦ) ΔΌΧΙΠΟ δάνθεβιιβ οσημῖδ, ἔνα 15 σθηθγδ,, ἐβτη θη 
ἴρβα Ἰοῃρθ αἰϊπα οδὺ δἰαπθ διόρϑωσις ἀϊνογβαιπααθ Ιθρθτη ΘΠ ]ορίαθ 
Βοαυϊδαῦ, Υ. δὰ 1181 ἃ 1- 9. --ὀ Αὐ ΠΙυὰ νἱάραϊαν νϑὰπὶ 6886, 
Αὐϊβέοξθίθυα απῦτη 5ἷο τὸ ἀντιπεπονϑὸς ροβὲ τὸ διορϑωτικὸν ἐταοξατοῦ, 
τού οὖ αἀαϑ881 ἰθιιρουύττη ταὐοπθτη αποἀδτημηοο οοτητηπίαββθ. Ε- 
θη γένεται μὲν ἡ πόλις τοῦ ζῆν ἕνεκα (αὰο χρεία {Π|8| ροτγεϊποὺ 
πηᾶθ οὐητΐβ ἀλλαγὴ παβοϊδυν), ἔστε δὲ τοῦ εὖ ζῆν (αποᾶ τηδχίτηθ ἴῃ 
γογὰ 7υβει ἃ ροβίξυση δβϑὸ); ν. 1282 Ὁ 39 8]. Θυοᾷ αὔτ τορυξαββθῦ 
ΠΟΠΠΌΠῚ τσὶ ἀοοίΐ πἴπο τηδρὶΒ απϑιὴ βϑηὐθηξίαστη αὐδταπάδιη αΤ- 
Βουϊξαΐθ (ν. δὰ Ὁ 234) ἴῃ βυβρίοίομθη δἀδποῦϊ οββθ υἱάθηξαν, αὖ ππϊ- 
γϑυβᾶτη οᾶρρ. 6 --- 8 αἰδρυϊαϊϊοποιη ογαϊηθ ρϑυξαυθαΐο ἐγϑαϊίατη 6558 
ἔρβυσθααθ Αὐϊβύοξθιθα ρυῖτηο τὸ ἀλλακτικὸν δίκαιον (τὸ ἀντιπεπον- 
ἅ)ός), ἀοίπαθ τὸ διανεμητικόν, ΟυἸἰξϊπιο Ἰοοο τὸ διορϑωτικὸν ρονέγαοίαββθ 
οομ] οογθθ. Οπδθ δἰ ρϑυΐθ πθοθββαγιᾶ, τοὶ γαϊϊομθ ροβοθυθηξασ, θααὶ- 
ἄθιη Βδυᾶ βοῖο δῃ οὖ ὑαῤίυβ οὖ σὑϑυῖιβ 6888 ρυξαίθηι, βου ρύουἹβ γ6] 
Βοσογαϊδηη γὙ6] Θυσόύθτα πούίδυββθ ααϑιὴ ἴα, πον Ατὶβυοίθ θὰ οἰ ἤηρθΥθ. 
Αὐ ἐδπξατη αἰθοβὺ, αὖ ῬἘΙ]ΟΒΟΡμΟ πορ Ποαθυῖῦ Δ. ἀθ }πδυϊυϊἃ ἀρθσα πϊβὶ 
παβοθπέθιη αὐδδὶ οὖ ογθϑοθηῦθμι Ποιὰ πὶ βοοϊθίαξθη βθοαύιμπι, αὖ α1- 
γϑύβιιβ οαρίξατη ογὰο ὈΘΠ6 οὔτ δ᾽ βάθη ἀοοίγϊηδ, οοπρτυταῦ. Θαὶϊ Θμΐηι 
ΟἸηπ6 αποᾷ γοῖϑ 5ιὺ δίκαιον ἱπέθυ οἶνβϑβ (πολιτικὸν) 6ββ8 αἰχὶῤ (,, ἐπὶ κοι- 
νωνῶν βίου... ἐλευϑέρων καὶ ἴσων“ κ. τ. Δ. 1184 ἃ 26), παπᾷ ἐθιηηθυθ 
Ῥτοίΐβοϊο, ρυϊποῖρθ ἴοθὸ 118 βρϑῃθυθαβ ἀαίο ααδθ ἴπ τϑρυ]]οᾶ βαπὺ τῷ 
διανεμητικῷ οὐ τῷ διορϑωτικῷ, υἹέϊτηστη 1ἃ ἰγαοίανοτιῦ (τὸ ἀλλακτικόν) 
αὐοα οβὺ αὐπἰάρτη οἐΐδηη ἴῃ οἰνιἰαΐθ, βθα πθὸ παύπτῃ ἱπᾶθ πϑατθ ᾿ρβϑατα 
Ἰορσίθαβ ἰπδεϊαδατῃ Ἰοηρθαῦθ. Ἰαύτα8 Ῥαΐθῃβ αἼΒ ΠῚ ΟἹ 18 ΤΘΙΡΌὈ]οαΘ βοοιϑίββ. 

84. κατ᾽ ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ᾽ ἰσότητα: πος Θηΐτα, αποα γαίθγ πὶ 
1108 ἀντιπεπονϑὸς Ὁ 21- 97 ποη Πεαθοραΐ, ΘΧΟΙΡ θπά απ ᾿νἱάδξυτ αὖ οτ- 
πο 1}}1 ᾿ΒΟΤΩΪΠΙ Ἰοοὺβ 510. 

84. ἢ γὰρ τὸ κακῶς ξητοῦσιν 56. ἀντιποιεὶῖν (Ὁ 88) ὨΪ ΜΙ Ρατα, κα- 
κῶς παϑόντες:; γεατϊϊθγαπθ βυρριθπάστη αποᾶ 1188 ἃ 1 βοαυίξαγ,,ἢ τὸ 
εὖ“. Ὑίχη γοῖο θᾶ, 46 αὐ, ρίξαν, οοπίϊηθπᾶδα βοοϊθἐδεϊβ (συμμένειν 

Ὁ 1182 84 οὐ 1188 ἃ 3) ἴῃ αἰξοτὰ ἐαπύπτη ραγέθ (τῇ τοῦ εὖ) ροβίξαπη 6886 
δηϊτηϑαγουίαβ. υδθ θηΐπὶ πορἸθοϊᾷ ᾿π]υτίαγαση νἱπαϊοδύομπθ δοοϊἀογθῦ 
ΒΟυυἵτι5, Δ] 1θπα αὐϊᾶάθηη 80 ἀπὶνθυβᾶ οἰγι αὐ 5 παξατῶ οβὺ, 58α 80 βρϑοξαῦ. 

ὕ. καὶ πάλιν (1. 6. τοδαϊξᾶ τη ῥυϊουὶβ ὈΘπϑῆοὶ! σταὶ δ) αὐτὸν ἄρξαι 

ΡΨ ν------ 



818 ΔΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΒΤΉΪΟ. 

ω ᾽ ΄ 3. ᾿Ξ ͵ ᾽ τ ’ 
ξις, οἷον οἰκοδόμος ἐφ᾽ ᾧ α, σχυτοτόμος ἐφ᾽ ᾧ β, οἰκία 

ἐὶ α Ῥρυν ἘΠΕ ὁ νὰ φ 
ἐφ᾽ ᾧ γ, ὑπέδημα ἐφ᾽ ᾧ ὃ. δεῖ οὖν λαμβάνειν τὸν οἰκοδόμον 

. ὮΝ »"" ΄ " ΄, παρὰ τοῦ σχυτοτόμου τοῦ ἐκείνου ἔργου, καὶ αὐτὸν ἐκείνῳ 
΄ ᾿ ς -»" ΠΣ 3 -" 3 ᾿ Ν Ν 3 

10 μεταδιδόναι τὸ αὐτοῦ. ἐὰν οὖν πρῶτον ἢ τὸ κατὰ τὴν ἀνα- 

λογίαν ἴσον, εἶτα τὸ ἀντιπεπονϑὸς γένηται, ἔσται τὸ λεγό- 

μένον. εἰ δὲ μή, οὐκ ἴσον, οὐδὲ συμμένει" οὐϑὲν γὰρ κωλύει 
κρεῖττον εἶναι τὸ ϑατέρου ἔργον ἢ τὸ ϑατέρου᾽ δεῖ οὖν ταῦτα 

ἰσασϑῆναι. ἔστι δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν" ἀνῃροῦντο 

1. οἷον) οἵα. ΚΡ, 14---Ἰ10, ὅ ἔστι δὲ --- τοιοῦτον] οὐ Βἴπο αἸΐθηδ υἱά. 
10. καὶ τοιοῦτον] οἴῃ. ΚΡ. 

χαριξόμενον. Ἦοο αυΐάθμι, δὰ αὐοα οἸημΐβ τοῦ διορϑωτικοῦ ταὐῦο αυὰ- 
118. δηῦθ ῥχοροβιθω δῦ ὩΪ}1}} να]θυθ ἃρραγϑῦ, πθαὰθ ἃπδ]οριῶ ΠΠ]ὼ αὐ τιοχ 
Αὐϊβύθθθιθβ. ποὺ β'.ΘῃῈ8 1π801 ἀθβουϊρύαστιβ δῦ ἱπιρ] θαυ! οοπρίαῦ. Νρο ἰδ- 
Ἰθ ἢ ααθιπαυδπι ἑαρτοῦ αὐ ΠΘΟΘΒ86 ἔπουϊῦ οὖ Ῥγορίθυ σὑϑῖὰ οὖ ατδβὶ 
ΟΒαυνιύατη οδιβᾶ ΒοΟ ἸΡΒΌμ.. ΠΟΠ Ῥγδθἐθυτα τι. 

10. καὶ αὐτὸν ἐκείνῳ μεταδιδόναι τὸ αὑτοῦ ἱ. 6. οἰκίαν. Τα 7 
ἴρβῶ ρϑυπαίωίίο (ἡ κατὰ διάμετρον σύξευξις γν5 6) οἰγουτηβου ἱδαγ; απδ6 
αὖ Παὺ (δεῖ νβ 8) πύου σνοϊθηΐθβ, Ρθυβα βγη 6586. αὐνίαπθ ρϑυτηαύδη 1: 
ορογΐοῦ 88 ἀδπᾶο δοοϊρίθπαοαιθ ουτὰ Ομ ηΟο 50 γ6] οδυΐύθ βῖπθ 78- 
οὔαγᾶ 88 ΒᾶθΘΥΘ: ᾳαῶ ἴῃ 16 (ἐὰν οὖν γβ 10) ογμηΐβ αὐϑοδέϊο ροβίξα βϑί. 
Εστῦ ααΐθηη ΠΟΘ, 81 Ῥυπηθτη (πρῶτον γ8 10) ΟἸηηΐπο ἀΐνγθυβαθ αὐϑθοῦῃ- 
αἴθ τ68 πᾷ δοϑυϊχηδίομθ ᾿πῦθυ 586 Θοιηρομΐὶ ροββιπὺ, ἀθίπᾶθ (εἶτα νβ 11) 
686 Γ68 αὐαδ6 αὐγπαὰθ ργϑθδῦο βαηῦ, οοχηροηβαῖαθ οχ 11ἃ δϑβυϊπηδ θη 
ἃ ραν αῦθηι ρουταυὐθηναν. [ὔῷ Θηΐτ δὴ ,, γίνεται τὸ ἀντιπεπονϑὸς “. 
Νὴ ὑγ18, 6886 ορογύθ, αὖ 14 ονυθηϊαῦ απὸ βρθούαθαν, τὸ συμμένειν γ812 
γ6] ἡ κοινωνία. ,ο,Οὔτε γὰρ ἂν μὴ οὔσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἦν, οὔτ᾽ 
ἀλλαγὴ ἰσότητος μὴ οὔσης, οὔτ᾽ ἰσότης μὴ οὔσης συμμετρέας“" 
Ὁ 11 8α. 

14-- -[6. ἔστι δὲ τοῦτο... καὶ τοιοῦτον καὶ τοσοῦτον. Ηδθο γουθδ, 
αὐδ 7ῶπὶ 1182 Ὁ 9---11 ἸΘΡῚ τηθη] ητητβ, ΠΟῸ αὐἰάθτη 1060 Ῥ]δοθηὺ νἱυβ 
ἀοοίϊβΒ. Ὀ1ΟῚ θαι (αὖ ΤΎΘΠαΘΙΘΗθασρ 810) γᾶ νοη ἀΐθβθιη Βθίβρ16] 
γν8 7-10 οἱ, σα δα γοπ ἄρῃ ἄθδτίρθη τέχναι, 416 οἤπθ οἴπθη Επὺ- 
σοὶ ἴθι αὐδηΐαπι πη αὰ8]6 δαΐρθῃοῦθη τὔγαθη “. Οὐΐθὰ8 ἀΐηθο αὖ 
ΘΒΒΘΕΘΙΥΙ ροβϑιῦύ. ΝΘαὰθ οπΐπὶ 18π| 1ἃ ἀρὶδαν αὖ ἱπέρ]]οσαῦαῦ οὐ νϑυϊδθ 
τέχναι Ἰηῦθυ ΠΟΙΏΪΠ65 βἰηῦ, 564 ἀποΙη060 ΤΟΥ Ῥθιτηυύδἐϊομθ βοοϊθίδβ 
βύθῦ; πθα 8 ΘΟΙΙΠ]ΘΥΟΐΟ ἰπΐθι 856 αὐπηΐαν ααἷὰ τὸ ποιοῦν ποιεῖ ὃ πάσχει τὸ 
πάσχον, 5864 ααἷὰ αἰΐον ἱπᾶϊροὺ 118 σθθυβ ααδθ ἰδοὺ (αι ποιοῦντα τῷ 
πάσχοντι του τοῦθ ορροβιιθυῖβ) ν8] μεαρϑὺ ν8ὶ οἰδοῖξ, οὺ νἱοθ νϑυβᾶ; πθὸ 
ἀθηΐαθθ θχθιηρίατα 11π παύου οὺ δυομθοῦ γ8 7 8α. ἰΐω ἰπβίρτιθ ν:ᾶθ- 
ὍΣ αὖ ποῖ απο ᾿πὔδυ ᾿ἰϑύοβ υθῦαμι οϑῦ ΡΟῚ 886 δᾶ απδβ]θϑὺ αὐύθϑ ὑγϑηβ- 
Τϑγαύτιν. ἴπη0 γϑΒροη θυ 15 1118, πὸ ἀΐϊοθγθ ῬἘ]οβορμῦμ αὰδ6 ἀϊοοπίθτιηῃ 

, 3 ’ Ἁ δ. ἙΝ Ἷ - δ νυ 4 [4 

ϑϑεύτην ἀντίδοσιν τὴν κατ᾽ ἀναλογίαν ὁ κατὰ διάμετρον σύξευ- Εὶ 

Ἀν ΑΡΝΝΟΈΡ ΩΣ ΘΝ ι κ; "τ ᾽ ν κ Φ4Ε2Ζ4 
10 γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἐποίξι τὸ ποιοῦν καὶ ὅσον καὶ ὐδι καὶ τὸ Ξ 

πέσχον ὁ ἔπασχε τι το νὰ τὸς τὰς ἐραρ νοι ν καὶ ἀὐιερεοδυοινς; οὐ. γλορῦ, τ 

ἢ βυθηῆς “Ω Τρ τ ρος 
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49 δύο ἰατρῶν γίνεται κοινῶν ια, ἀλλ᾽ ἐξ ἰατροῦ καὶ γεωργοῦ. τι88. τἴ 
καὶ ὅλως ἑτέρων καὶ οὐκ ἴσων" ἀλλὰ τούτους δεῖ ἰσασϑῆναι. 

εδιὸ πάντα συμβλητὰ δεῖ πως εἶναι, ὧν ἐστὶν ἀλλαγή. ἐφ᾽ 
ὃ τὸ νόμισμ᾽ ἐλήλυϑε, καὶ γίνεταί πῶς μέσον᾽ πάντα γὰρ 20 
μετρεῖ, ὥστε καὶ τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν, πόσα 
ἄττα δὴ ὑποδήματ᾽ ἴσον οἰκίᾳ ἢ τροφῇ: δεῖ τοίνυν ὅπερ 

͵ 
19. ΚΡ μκ. διὸ ταῦτα. 21. μετρεῖ, ὥστε] ΚΡ μετρέωστε. 22. ἄττα] 
οι. ΚΡ, 

ἑαοϊαπδ, πὸ αὐδ8 ἰδοϊαπὺ ἀϊοθηΐθη μα]ὰ5 ἸΟΟῚ 6856. Αὐ αὔδθ βι056- 
ααπηθογ οὐ γὰρ ἐκ δύο ἰατρῶν... γ8 16-- 18, ἀπτητηοᾶο ἱπέθρτα δββϑηῦ 
αὔὑδ ργδθοθαπηΐ, τϑοὐϊββι μηδ Ῥσοάπηῦ βθηξθηίατα. Οβύθπαπηϊ θηΐη -- 
Ἰὰ απο 5Βυτϊητηῖ μᾶποὸ δα το τηοτηθηξὶ οϑὺ --- ᾿ρβᾶμ ΠΠ|άτὴ ἀϊνουβιξαΐθια 
ΤΘΥασ ῬΘΥτητι δπἀδγιτη, ἴῃ αὰὶ μαθγθαΐαν (γ8 19 5.), ἴῃ οδαβᾶ 6588 ῥτὸ- 
Ῥίοσ αὐδπτη οοΙπτηθγοίθση ρῬϑίαξαυ. πᾶ βθηξθηίία ἀθ]ο ϊβ 1115 νϑυθὶβ 
Υ8 14 --1θ6 5ἱ ποὴ ορύϊτηθ, αὖ τηθ] 8 58η6 δἰ ποθ ϊῦ αὐδτη ᾿ἰβάθιη Ἰηΐθυ- 
76οὔ!8. Ξ 

19 (---29). ἐφ᾽ ὃ τὸ νόμισμ᾽ ἐλήλυϑε. Νοῦ ἴΐα ταΐταμη αὐϊάθιη Ῥ6Υ 
56, ΡῬυϊὰβ πᾶς ἴπ γ6 Ῥθοιηΐδτη ΘΟΙΩΤΠΘΙΠΟΥΘΥΙ ἀπάτη χρείαν 1Π]|ᾶτὴ ππᾶθ 
ῬΘουμΙΆ8. ἀϑὰ8 οὖ ὡρύῃβ δεῦ οὖ πη θ]]6ΡῚ μοὐοϑῦ (ἃ 26--99; Ὁ 6--18), αὐο- 
πΐδτη τὸ συμβλητὸν τϑγαχα γϑπδ] τ ἵπ Ῥγθίϊο δαυαπαᾶθπί δηῦθ οου]ο5 θβ. 
Αὐ Π]υὰ αὐδοῦὶ ροββιῦ δὲ ρυυαθηΐθυ ρθοπηΐβ, αἀγοοσεαῖίεα 510, Ῥυϊαβαυδηι 
οἸηπῖπο γϑἐϊο ἃπδὶορίαθ, α18}}15 ΡΥ πτ γ8 25- 24 (αἔατιθ 1ἰθυατη γ8 82 
--88) ἀδβουιίδαγν, ἕπου οορσηῖϊδα. ΘῈ1 Θαΐμη ἀθ ἀβὰ ρϑοιπηΐδθ δαπηοηϊθαβ 
ἔπϑυϊδ, οὐὔΐαυη ταΐπταβ ρουβριοϊθῦ, αὐδιηοῦγθιη τὸ δοϑυϊηιθηξαν οὖ ᾿ΐθυ 886 
Θοτηρυι θηθαν τὸ8 σθη8}165 ΔῸ ΠΟΙ θῸ5, ααἱ 56 1081 ρϑοπηϊᾶ. πο ἰᾶ- 
χαμίυν (ὅπερ οἰκοδόμος πρὸς σκυτοτόμον, τοσαδὶ ... νβ8 32; οὗ ν8 82) 
Ῥτοβοϊβοθπάμτη ἰδ. ὈΊΧΘυΙβ Βουιρύουθμι ᾿ρϑατη Πᾶ66 ΟῚ 8εὑϊ8 Θοιητηοᾶθ ὅ 
αἰβροβίξα 6888 ΘΟμ Θββίβ56, ασππ τηῸΧ γ8 2ὅ (δεῖ ἄρα ἕνέ τινι πάντα 
μετρεῖσθαι, ὥσπερ ἐλέχϑη πρότερον) δὰ τοῖὰ ἀΠΙσοπέϊαβ τηαρίβαπθ 50 
Ἰοοο τοὐγαοίαηδδτη στουθυίθπαθτη 6886 βισηϊβοατγοί. --- Οδύθσθτη απὰ τὰ- 
ἄομθ ρϑουπῖδ τι ἀϊοαξοῦ ν8 20 μέσον 6586, ααἱρρθ δα αἀὔδτη δια θη 
δια τηθηβαγϑιη ππάϊΐαπιθ τὸ8 τηδχὶπηθ αἰγθυύβῶθ τοίθσαπξαν, αὖ ἀπὸ ῬΥΘΌ 
ΘθηθΥθ δϑβυϊχηθηθαν ἀἰβοθυπδηΐαγ οοτηροηϑηΐτιγ, βαύϊβ απϑὺ. ΑΠἸασδηΐατη 
Ῥτγοξθοίο ἀΐνουβα, τοῦ μέσου τπούϊο δΌ δῷ αὐδ ἴῃ οὐ οὶβ ΒΟ] θυ 18. 686. 

22. 8α. ὅπερ οἰκοδόμος πρὸς σκυτοτόμον... ,,Οὐδπίο ῥα (ἃ οομι- 
ΤΑΌΠΘμΙ Υἱΐαθ πἀϑατη) ορότῶ ἀγοιύθοῦ ναϊθὺ αὐδτὰ βαξουῖβ ορϑγῶ, ἰδηΐο 
Ῥίατα, οδ]οθατηθηΐβ, Βίμ στ] 5 δϑαϊθι5 ἰπ ἄθαπο ρομπμθπᾶδ.. [πὰ Βοτηϊη 8 
Θαΐπα αὐ Ποῖ θι8. γ6] ορθυαυῖβ (οἰκοδόμος, σκυτοτόμος, γεωργὸς γ8 82) 81} 
αὐδουῖθαν τϊβὶ ἃὺβ Θουτπ βθ6ὰ Οροτῶ (αὖ Θοάθτα ἴᾳτα αἰοὶ ροϊαθυῦ ὅπερ 
οἰκοδομία πρὸς σκυτοτομέαν) γν6] οἰΐατα 14 αποᾶ 18ἃ τὸ ορθγᾶααθ οοη- 
Βοϊζαγ. Απποη 1 ἐαπάθιη ρίξαν ταὖ τοσππι βαπιτηδ αἰνθυβιίαβ κατὰ τὸ 
ποιόν, ἱπγοηϊᾶ ταύϊομθ δοβεϊπηδπαϊ θαπιὶ, παπιθυΐ γα]. οορίαο αἰ δυθπ ϊ 
(τῷ ποσῷ) οχϑοαπούυσ ὃϑ' Νϑαὰθ οδ]οασίξαν Αὐϊβέοθθὶθβ: οθγίο δηΐπι τὸ 
τοσαδὶ ἴη ἴοττηυ]ᾶ 6708 γ8 28 οοτηραΐδηαο τορουϊθῦασ, ἀστησηοᾶο Θῃη6- 
ἐϊθμᾶο τὸ ὅπερ... γ8 22. 889. οοπβίου; αἰαπὰὶ τὸ μετρεῖν ΠΠ1πἃ, ὑπᾶθ 



Ἀλλὰ Ὁ Ὁ 1188838 οἰχοδόμος πρὸς σχυτοτόμον, τοσαδὶ ὑποδήματα πρὸς οἰκίαν Ε5 
᾿ τ ΘΟ ὩΝΟΜΟΙ ἜΡΙΝ 

“ τ οὐλάν. Θι ἢ Δ 

" . Κων»... 4.5 

᾿ 

ὙΠῸ ΚΝ 

9590 ΑΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒΚ ΕΤΉΤΪΟ. 

ΞΝ , ᾽ ἢ ΔΝ - 3 ΠῚ 3 Ἁ 2. οχ κ᾿, [ἡ τροφήν]. εἰ γὰρ, μὴ τοῦτο, οὐκ ἔσται ἀλλαγὴ οὐδὲ κοινωνία. 
ΕΣ ως " " 2 » τοῦτο δ᾽, εἰ μὴ ἴσα εἴη πως, οὐκ ἔσται. δεῖ ἄρα ἑνί τινι πάντα 

᾿ ΜΝ 4}... μετρεῖσθαι, ὥσπερ  ἐλέχϑη͵ : πρότερον. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τῇ μὲν 

ἴοι Ὑ ἥ 
γί. : 

30 

᾿ φοα ἀληϑείᾳ ἡ χρεία, ἢ πάντα συνέχει᾽ εἰ γὰρ μηϑὲν δέοιντο. 
ἢ μὴ ὁμοίως, ἢ οὐκ ἔσται ἀλλαγὴ ἢ οὐχ ἡ αὐτή. οἷον δ᾽ 
ς - ᾿’ ΄ 

ὑπάλλαγμα τῆς χρείας τὸ νόμισμα γέγονε κατὰ συνθήκην" 

καὶ διὰ τοῦτο τοὔνομα ἔχει νόμισμα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ 

28. ΚΡ τόσαδε. 24. [ἢ τροφήν] τιᾶ]θ 4. 26. ΚΡ τοῦτο δ᾽ ὅτι τῇ. 
21. Κ' ἡ χρεία πάντα. : 

ΟΠ ΠΪΒ Υ6 5 ροπαθῦ, ἴρ86. αθίαθθ διᾷ γτθβ (πάντα γβ 30. 9ὅ. Ὁ 14. 22: τὰ 
διαφέροντα Ὁ 19) πθαὰθ δ Ποχηΐπθβ γϑύμ]ϊδ. Οὐδτθ οανθπάμστη δῦ πΘ 
ἴῃ Ἰηὐθυργθύδη ἃ 678 βϑηὐθανδι ηἰταΐθσα ποιηϊηΐθιιβ οὐκοδόμος σκυτοτόμος 
γεωργὸς γὙ8 22. 82 ὑυἱθυαδύαν. ῬΥΟΥΒὰΒ Θηΐπι 118, οϑὺ ταῦϊο ρᾺ]οαθ 1115 
ἀξίας ἴῃ οἂρ. ὁ ατδ8 γϑύθ μοι πατη ϑϑῦ. 

34. ἢ τροφήν. ΑΡβοπῦτμῃ ΠοΟ ϑϑῦ ἴῃ ΘΧθηρ]0 οὐἦιβ ἀροάοβὶβ πο 
Ῥούθγαῦ πο 84 βἰγη πα! ῥγοίαβθοβ (ὅπερ... .) ΘΟμἤουτηδ. Π606- 
ἴα ἢ τροφὴν αἸξουΐ ΘΧΘΙΏΡΙΟ γ8 82. Ὁ 4: οἵ γβ 17. 22. 

20. τοῦτο (80. τὸ μετροῦν) δ᾽ ἐστὶ τῇ μὲν ἀληϑείᾳ ἡ χρεία ἣ πάντα 
συνέχει. Αυαϊ ῬΙαίομθηι, ου7α85 παπᾶ δβίτη 165 αὐἱᾶθιῃ, βθα Ὡ!απϑηξιπι 
τηΐητι8 αἰβυϊποίαβ μ1β 4ἀθ σϑρυβ βϑηῤθηίίαβ ἤθρ. Β. ῥ. 871, Τιϑρρ. 14 Ρ. 918 
Ἰθρίτηιβ, ἀϊοθηΐθιῃ ποιήσει δὲ αὐτὴν 1. 6. τὴν πόλιν, ὡς ἔοικεν, ἡ ἧμε- 
τέρα χρεία (θρ. Β ». 869). Ου͵ὰβ αὐἱάθηι χρείας ον ἃ τασπὰβ αποᾶ 
γτϑυθῖδ ϑϑὺ, αὖ δχ 1]ὼ στὸβ Ὑθῃ8} 168 διθβεϊπηθηξῃν ἰηὔθγα 8 856 Θοιη ραΥΘη αΥ, 
δα Ῥϑοπηΐαπη ἰδηαθδιν δᾷ ὑπαάλλαγμα 6.5 ἐγαπδίαύασα νἱάθαξαῦ 6586, 

Σ ἴΔ0116. πη ρ]]οριθαγ; οὗ ρθῶ ϑηΐτη θᾶτῃ πδύασαμη παροὺ αὖ γὶχ διμθυϊ! 
θῶ 86 ὨΌΤΩΘΥΟ 56 Τηθηβυχα Ῥοββίτηπβ. Ἠθ]α θῶ γθγῸ τηυ]έδ, βαμῦ απ8 
δα Θχριθημᾶδιη πδγυτη γϑυαπι ΟΡ ἰδ Οπθτη ἀθβιἀθγαηύαν, (νο]αῦ ααἱ Παὺ 
αὖ Ρδββῖτη 165 αὐδττπὶ οὐ ϑϑὺ τηδχὶπιῶ χρξέα οὗ νἱαθῦμι 6586 τηὰ]ῦο τιΐ- 
ΠΟΥῚΒ. βἰηῦ αὐδηι Βαρογῆθπδθ απδοᾶδτι οὖ βρθοϊοβδθ); 4 αὐαἱρὰβ φαὺ αὐἱᾶ 
Αὐιβέοθθι θβ. ἡπα]οανουῦ δαῦ ἃπ οτηπῖπο απδοϑιγθυῦ, ἴῃ μδῸ ο᾽α5 Ὀγουϊαΐθ 
ἐγαβίσω ἀϊβοορία ἰδαν. , 

ο΄ ὩΥ, εἰ γὰρ μηϑὲν δέοιντο ἢ μὴ ὁμοίως... 5:1 δὰξ π0]Π1ὦ χρεία 
Γαθυιῦ φαὺ αἰδθυῖαβ ταα]ῦο τηΐηοῦ, σθϑβαυθῦ Θοτητη γι ) διὺ δι ρα ῥαΐθια 
πΟΠ Ῥουυθηϊγοὺ (οὐχ ἡ αὐτὴ ἀλλαγή). ΟρίαὐνῸ εἰ δέοιντο οορϊ ἀπάτα 
Ῥτορομῖθαν αποᾶ ἕογσθθ ποππυπατπδιη ἢδῦ, αὖ Ὁ π8ο τ6 αποπίϑιη 46. Π161- 
οαπέϊαμη οοηβαθύπαϊηθ ἀριῦαν ΠΟ η στη. δϑῦ. 

80. διὰ τοῦτο τοὔνομα ἔχει νόμισμα ὅτι... νόμῳ: πθρ]ο θα ΘΓΡῸ 
αὐοᾶ τηὔρὲ αἰχτιματιθ ΠΟΘ η οϑῦ, τὸ φομίζεται. Οδύθγαμη βϑη θηὐίδμι 
ὕππι αὐδ8 ἴῃ ἢΐβ Ῥτοροπίψαν (τὸ κατὰ συνθήκην, νόμῳ, ἐφ᾽ ἡμῖν μετα- 
βαλεῖν), ὕυστα απδθ 46 ϑᾶάθτια τῷ Ὁ 10--28 βϑαυϊξαν (οὐκ ἀεὶ ἴσον δύνα- 
ται Ὁ 18, τὸ ἐξ ὑποϑέσεως Ὁ 21) τιρρὶβ δὰ ᾿ρβαῖὴ τποποίϑπι απᾶμι δᾶ 
ΔΌΣ, ΔΥρθηὐπη 6, ἀπᾶθ Ρ]θυστηαθθ ρϑουπίῳ οοπῇοίξιν, βρθοῦδιθ 
δρρδτιοθῦ. 
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ἐστί, καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν. μεταβα εῖν καὶ ποιῆσαι ἄχρηστον. ἔσταϊ τι188 αϑι 

Ἴ ἀντιπεπονϑός, ὅταν ἌΝ ὥστε ὅπερ γεωργὸς πρὸς σκυ- 
τοτόμον. τὸ ἔργον τὸ τοῦ σκυτοτόμου πρὸς τὸ τοῦ γεωργοῦ. εἰς ΓΕ τῆν 
σχῆμα δ᾽ ἀναλογίας οὐ δεῖ ἄγειν, ὅταν ἀλλάξωνται" εἰ δὲ 1135 Πυριτ εν 

μή, ἀμφοτέρας ἕξει τὰς ὑπεροχὰς τὸ ἕτερον ἄκρον. ἀλλ᾽ τα. 

ὅταν ἔχωσι τὰ αὑτῶν, οὕτως ἴσοι καὶ κοινωνοί, ὅτι αὕτη ἡ ἔς ΘΕ 
ἰσότης δύναται ἐπ᾽ αὐτῶν γίνεσϑαι. γεωργὸς α. τροφὴ γ. οἴ!’ ΒΕ, 

φ ᾿ " - ᾽ ; 3 ο“’ σκυτοτόμος β, τὸ ἔργον αὐτοῦ τὸ ἰσασμένον ὃ. εἰ δ᾽ οὕτω ὃ 
φ . 3 ᾿ [2 , 

μὴ ἦν ἀντιπεπονϑέναι,. οὐκ ἂν ἦν κοινωνία. ὅτι δ᾽ ἡ χρεία 

81. ΚΌΜΡΟΡ μεταβάλλειν. 
1. οὐ] ἀοϊθθαῦ ροβὺ 81105 Τυθπαῦσ. ΚΡ δ᾽ οὐ διάγειν ἀναλογίας. 

2. ΚΡ ὑπερβολὰς. 8. ΚΡ τὸ αὑτῶν. 4. α] ΚΡ τὸ α. 

81. ἔσται δὴ ἀντιπεπονϑῦς (-- 6 οὐκ ἂν ἦν κοινωνία). ὕὲ ἀἰε- 
Ῥαϊαίϊο ἴῃ ῬΥΟΧΙΠΪβ Ὁ ὁ βα6ᾳ. δα ἂμ 6 πὶ τϑυϑυίζυν αυδθ δι νβ8 81 
αὐδδὶ φοῖα τοὶ παύυϊθαν (δα χρείαν δἴαπθ νόμισμα, ἀπᾶθ ἡ ἀλλαγὴ Ρθῃ- 
ἀοι): ἴΐω ἴπ Πῖβ ἃ δ81:- "ὁ 6 Ἰέξθτυτιπι ἐγαοίδξιν αἀπ88 τηοᾶὰο γ8 22---2ῦ οἷτ- 
οὐπηβου οθαξιι. ἶρξα τῆς ἀλλαγῆς ταῦϊο. Ουοάεὶ οι ροπϑηξατ Ἰπέϑι 86 
αα88 αἰτοαπθ ἰοὺ μᾶποὸ δὰ τοὶ αἰουαπίαν, Θϑάθιῃ ἔδσθ Ὀγενυῖαβ 1116 Ὠϊὸ 
ῬδΆ]1Ο Ρ]αυθ8 ὙΘυὈ18Β ἋἸΟῚ νυἱαἀθηξαν, πἰβὶ ἔοσίθ πουΐ αἰταυτα πἀπᾷ 1Π8ἃ 
βοηὐθηξιᾷ, εἰς σχῆμα δ᾽ ἀναλογίας“ 8, 88 --- Ὁ 2 οοπέϊπουϊ οδηβθαίαγ. 

38 5. εἰς σχῆμα δ᾽ ἀναλογίας οὐ δεῖ ἄγειν. Ἐδ856 τὸ ἀντιπεπον- 
ϑὸς κατ᾽ ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ᾽ ἰεότητα 8, ῥτῖτηο ἰηϊο 1189 Ὁ 82 α]- 
οὔμμα οβῦ, ἀθιπϑαΐα ἡ ἀντίδοσις ἡ κατ᾽ ἀναλογίαν 1188 ἃ 6 8., Ροτιηα- 
ἰαϊϊομβ Ἰθχ ἴὉ. 22 --94 αἴαιθ ἄθπιο υβ 82. 83 ἴΐα ἀδββουιρία αὖ ποῃ 
ἰαῃΐατα 6856 Ὡμϑ]ορίατη ἀρραᾶιθαὺ βθα ϑἐὐϊδιη σϑοιηθίγϊοδιη 6586. Θυᾶδ- 
Ῥτορίθυ 118 αὐἱ αὐ βου] δῦ Πουττὰ συ θογαπι ἔα ϑιοοῦστοσα γοϊθ δῦ, οὐ 

ἀεΙοίᾶ ραυθϊου!ᾶ οὐ οοη]δούατᾶ, ον! θοσοπὲ εἰς σχῆμα δ᾽ ἀναλογίας δεῖ 
ἄγειν, οοΥο Ῥυϊσηττη οὈβίαῦ αποᾶ 46 δὰ αὐϊάθιη στ ρυϊάθια δοῦαμη 6888 
ἀροθθαῦ; ἀοίπαθ γϑῦοὸ νἱχ αἰχϑυϊῃῦ οὰγ τῷ κατ᾽ ἰσότητα, αποᾶ Ῥχγοσαὶ 
6556 Ἰαθοαίαν, τὸ σχῆμα τῆς ἀναλογίας ορροποπάσχμη ἔπουϊδ; ἀθῃΐααθ 
51 1ᾶ βρϑοίαθεαῦαν π ἰη͵υβία ὑπεροχὴ ἴπ αἰξογᾷ ραγύθ θβϑοὺ (Ὁ 2) τϑρυ- 
ἰαηᾶάθτη ᾿ἰβίατη ἱπϊααϊξαύθηη παπᾶ Ῥυ ΒΘ. αἀπδοῦπατθ Ὡηπδὶοριᾶ; οϑβϑῦ 
Θηΐτη ἰάθη ὑπεροχῆς σθηῆτβ πο ἰαπύμμι 851 κατ᾽ ἰσότητα, 5868 ρῥτοΐδοϊο 
οὐϊατη 851 κατ΄ ἀναλογίαν πορ]θοίᾶ 1Πἃ κατὰ διάμετρον οοραυϊαἰΐομθ (ἃ 6) 
Ῥουυιυία ο θοῦ. [πιὸ ταπίϑπαθτη ἢ1}] οϑὺ. Πιοϊξασ θπῖπι, 51 αὐϊἀα δτῃ 
ἀἰοϊξαγ, σχῆμα 6888 ἀναλογίας αὐπδηᾶο θα πα} 1060 βἰπῦ απδ8 ᾿ἰρβῶ στὸ 
βαθὺ οοπἠπποία (ὰ οὗ γ δἴαυθ β οὖ ὃ ἃ 7. 8; Ὁ 4. δ); αὖ οἱ, ααἱϊ εἰς 
σχῆμα ἀναλογίας ἄγειν γο]10 τοτα, ἀϊοθηάθτῃ βἰῦ,, ααδπέο Ρ]τ5 δα οομ- 
ταπηθῖι νἱΐατη δτομι θούπβ ἴδοϊαῦ απ βαῦου, ἐδηῦο Ῥ]ΥΒ 6586. ΟΡτιΒ 
ἀτοί θοῦ αὐδπὶ βαίουῖβ.. ϑὶπ οοτητηθγοίθμι δἰ ᾿πύθυ αὐσυτηαπθ (ὅταν 
ἀλλάξωνται Ὁ 1) ἴῆνοῦβο ογαϊηθ δίατιθ βοϊαίᾷ διδοσίαθ ἥσυτγῶ ῥ]υτα, 
ἀοηύαν ορογίοσθ ἃ 60 ααϊ τηϊπουὶβ δἷὺ. [Ιὰ αποᾶ 58π86 ἐν τῷ διανεμη- 
τικῷ 560 ΓΒ οταῦ. -- Εὐ τα αὐἰάθηη πἀπῖοθ ἱπέθ]]σιθαγ αὐ1ἃ γο]ϊαὺ Ὁ 32 
ἀμφότεραι αἵ ὑπεροχαί. 

ὁ 5Ξᾳ. ὅτε δ᾽ ἡ χρεία συνέχει --- Πράϊῥας δα τὴν χρείαν, ἢ πάντα 
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118851συνέ "ληὼ τ ον πὰ ἵἴ ὅτι ὅ ᾳ ὦ : χει ὥσπερ ἕν τι ὃν, δηλοῖ ὅτι ὅταν μὴ ἐν χρεία ὦσιν Ἱ 8 
ἀλλήλων, ἢ ἀμφότεροι ἢ ἅτερος, οὐκ ἀλλάττονται, [ὥσπερ 
ὅταν, οὗ ἔχει αὐτὸς δέηταί τις, οἷον οἴνου, διδόντες σίτου ἐξα- 

10 γωγῆς. δεῖ ἄρα τοῦτο ἰσασϑῆναι.] ὑπὲρ δὲ τῆς μελλούσης ἀλ- 
λαγῆς, εἰ νῦν μηδὲν δεῖται, ὅτι ἔσται ἐὰν δεηϑῇ, τὸ νόμι- 

σμα οἷον ἐγγυητής ἐσϑ᾽ ἡμῖν" δεῖ γὰρ τοῦτο φέροντι εἶναι 
᾿Ι λαβεῖν. πάσχει μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ αὐτό οὐ γὰρ ἀεὶ ἴσον 

8--10. [ὥσπερ --- ἰσασϑῆναι] Ὠῖο 508}. 9. οὗ ἔχει] ΚΡ οὐχ. τις] 
οἴη. ΚΡ διδόντες] ΚΡ δόντες. 11. ἐὰν] ΚΡ ἂν. 12. φέροντι] ΚΡ 
φανερόντι. 

συνέχει“ ἃ 21 (γ. δᾶ ἃ 81). Θαῦμ ϑηΐη ἄπο δἰπῦ, αα88 δῸ 1Π1ἃ ροη- 
ἀθηὺ, τὸ συνέχειν αἴαιια τὸ μετρεῖν: δ ΠοΟ ῥυΐὰβ απδοβύϊοηϊβ γαὐΐο ἔδ- 
γοραῦ, δὰ 1]υ αὐοᾶ τὸ ρυΐαβ θϑῦ θχρ!]οαπάτμι ἀθίπμαθ δοοοαϊδαν, ϑ᾽τηϊ- 
1ιῦου ἀαρ]1οἱ τηοᾶο ρϑουηΐδ τῆς χρείας ὑπάλλαγμα (ἃ 29) οδῦ; πᾶτη απθτι 
τηϑρ15 Ἰάοπθᾶ αὔδηῃ ἱρβῶ χρξία τηθηϑυγῶ 510 σϑυσιη Οὐ] τη (ν. δα ἃ 26), 
στη οὖ ἰρβῶ 7δπὶ ΟἸηΠὶ σῬ ΠΟΥ χρείας Βα ρνθηΐθηβ (οἷον ἐγγυητής Ὁ 12) 
ῃοη Ῥούθδο ποῖ ρουρϑύπσαχη ἰμῦθυ ὨΟσ 65 ΘΟΙ ΤΠ Θσοΐατη οἰ ἤοθυθ, απ ΟΠ]θ 
οὐ οοτηραγοῖοῦ οχ 1110 οὖ οἱάθιη βαρρϑύϊθ. ὕ0πᾶ46 ἀρρᾶιοὺ ]ϊαπδηύατη 
αἸουνθ απᾶθ 46 θᾶάθιῃη τ ἃ 26 --- 81 οὺ απὸ Ὁ θ---28 ἀϊβραϊθηῦθαν 60 
586 τϑρϑύϊαμη αὐϑοβύϊοηθηι βἰηθ ἔγαοῦα 6586. 

8. ἡ ἀμφότεροι ἱ. 6. ὥστε μηϑὲν δεῖσϑαι ἃ 21; ἢ ἅτερος ἱ. 6. ὥστε 
μὴ ὁμοίως δεῖσϑαι ὁ, 38. 

8--10. ὥσπερ ὅταν... δεῖ ἄρα τοῦτο ἰσασϑῆναι. Υὶχ βᾶπα Βᾶθο. 
Εὐθηΐτη 51 ῬΙδοθθεαῦ, οἱ σϑυαση οοπαϊθοηΐ ἀῶ Θοτηπηθγοίπτα ἰο]] αν (ὅταν 
μὴ... οὐκ ἀλλάττονται γ8 1. 8) ραγἐϊου]ᾶ ὥσπερ οομὐγανίαπι ΟΡΡΟΠΘΙΘ, - 
ἀρβιἀθγαῦαν 1ᾷ ἰρβατα αποᾶ βυμησμηστη οϑῦ. Ὀϊούαμι θηΐτη ,,1110 αὐἰᾷθμηι 
τηρᾶο οὐκ ἀλλάττονται, ὥσπερ (ἀλλάττονται) ἐὰν οὗ ἔχει αὐτὸς δέηταί 
τις οἷον οἴνου, διδόντες (οἶνον) σίτου ἐξαγωγῆς“; 564 οτηΐδδαχα, ., ἐάν 
τε αὐτοὶ δέωνται σίτου“. Ουδιηαύδτη Θηΐπι ααἱ ἰδ βρη Ποαξαν ὙΘυυτα 
βίαῦτιβ (Υ1Π1 δοαπαδηύία, ἱπορῖδι ἔχασα θη 1) ποὐϊββίτησβ Αὐδοαθ ᾿ρβὶαβ οτγαῦ, 
ἰδηηθη Ἰθρϑηίαμη οορὶαὐϊομὶ Ῥϑυταλθθ! ποη ρούογαΐ, ἴθ αὰ0 Ομηΐβ ΟΡρο- 
Βι ]οη18 τϑίϊο ροβὶθω οϑὺ. Αἰαὰθ ργϑθύθγθδ 8ὶ σϑοῦύθ βρθοίαθαύαι ρυϊμοῖ- 
Ῥ81185 46 αὐὑὰ ἃρίταν βοηὐθηξία, (ὅτε ἡ χρεία συνέχει ν5 6), ῬΘΙΡΘΠἀ τὴ 
Ῥούϊιβ γ810 δεῖ δὲ τοῦτο ἰσασϑῆναι, αὐϑτὰ δεῖ ἄρα. --- Οδὔθγαχμη αὐυτη 
ΟἸΐτι ναϊρο οὑπὶ 1]. ΩΡ ΜΡΌῸΟΡ βου θγθίασ σίτου ἐξαγωγήν, 1ᾷ Θδοτὺθ 
οογγθούυγαθ Βοκουὶ ἀθθοθίασ, αὖ ΟἸμηΐηο πὶ ἢΪ8 ἀθ αὐϑάδηι βθηθηῤῇ, 
ΔΟῚ ροββὶύ. Νϑο ἰᾶζθθῃ οαποῦϊβ γὙΘΥ 185 ἰδ Ὑ8 8.--10 ῬΙδηθ 6 τηθᾶϊο 
ΒΌ] αὔθ αὐἰάατπδια ἀθδιἀθυαῦαν. 

10. ὑπὲρ δὲ τῆς μελλούσης ἀλλαγῆς... ὅτι ἔσται .. Τύα ἰρίθαν 
οἰβοιδαν αὐ Βοταΐπθβ ἀαὐᾶ [αουϊδαῦθ αξανὶβ αὔαθ Ἰσηοῦϊβ ϑάμτο θιαρο- 
ΥἱρὰΒ ῥγονιἀθηαὶ Ῥυθ ΒΘ Ὼ8Β ΘΟΙΩΤΩ ΤΟ τη αποα ὑϑηαῦδηη 5100] ᾿πι0116 Ἰηὔδυ- 
ΤῊ ΪΒΒΌΤΙ ογαπὺ (οὐκ ἀλλάττονται γν8 8) 1 Θηΐου δαἀταϊἐαηῦ. 

18. πάσχει μὲν οὖν καὶ τοῦτο (τὸ νόμισμα) τὸ αὐτό 50. ὅπερ τὰ 
ἄλλα ὧν χρεία ἐστίν: 1118. Θπΐτη Θοϑᾶθπι ἰἰβᾶθτα Πουηἱηῖθυ8 τηο 40. ὈΘΠ6 
1ηδύγαοὐΐβ αἰ 811} ϑαπῦ, τηοο ἱπᾶ!ρθηθθὰ8 οχορία ϊβδίτηδ; ρϑουπιὼ δαΐθηι 
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κεϑ δύναται ὕμως δὲ βούλεται μένειν μᾶλλον. διὸ δεῖ πάντα τι88ν τὲ 
! » Ἂ ’ Α “ Φ υνῆν 3 ΄ Ρ] Ἁ “ - 

τετιμῆσϑαι᾽ οὕτω γὰρ ἔσται ἀεὶ ἀλλαγή, εἰ δὲ τοῦτο, κοι- 1 

νωνία. τὸ δὴ νόμισμα ὥσπερ μέτρον σύμμετρα ποιῆσαν ἰσά- 
ἱ ε Ψ» ν μ᾿ ν Ψ᾿ γλλ - ᾿ ϊ ἌΡ δλλ ᾿ 
1 ὅδε" οὔτε γὰρ ἂν μὴ οὔσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἣν, οὔτ᾽ ἀλλαγὴ 

»Ἤ Ψ' α 2 Ἷ ΦᾺ ι ἰσότητος μὴ οὔσης, οὔτ᾽ ἰσότης μὴ οὔσης συμμετρίας. τῇ μὲν 
οὖν ἀληϑείᾳ ἀδύνατον τὰ τοσοῦτον διαφέροντα σύμμετρα γε- 
νέσϑαι, πρὸς δὲ τὴν χρεῖαν ἐνδέχεται ἱχανῶς. ἕν δή τι δεῖ 30 
Ω - ᾿Αλλρν. ς , τ } , », . Ψ εἶναι, τοῦτο δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως διὸ νόμισμα καλεῖται" τοῦτο 
γὰρ πάντα ποιεῖ σύμμετρα᾽ μετρεῖται γὰρ πάντα νομίσματι. 
οἰκία α, μναῖ δέχα “β. κλίνη γ. τὸ δὴ α τοῦ β ἥμισυ, 

εἰ πέντε μνῶν ἀξία ἡ οἰκία [ἢ ἴσον] ἡ δὲ κλίνη δέ- 
κατον μέρος τὸ γ τοῦ β᾽ δῆλον τοίνυν πόσαι κλῖναι ἴσον 5 

Ψ [κι , Ο' ᾽ δ, δι 9 ἘΠῚ ᾿ Α ΄ οἰκέᾳ, ὅτι πέντε. ὅτι δ᾽ οὕτως ἡ ἀλλαγὴ ἡν πρὶν τὸ νόμισμα 
. εἶναι, δῆλον" διαφέρει γαρ οὐδὲν ἢ κλῖναι πέντε ἀντὶ οἰκίας. 

“Ἢ Φ ἂν ᾿ 
ἢ ὁσου αἷ πέντε κλῖναι. 

᾿ 
- ί »,- 

Ε Ἰταλῶν 

28. τὸ δὴ α] ΚΡΟΡ τὸ «: 834. [ἢ ἴσον) βθϑρ. 2326. ὅτι πέντε] οῃη. 
ΚΡ ργ.; ὅτι δέκα το. δ᾽ οὕτως] ΚΡ δὴ οὕτως. 21. εἶναι] 6 ΜὈ; ἢ 
ΚΡ Ὁ 8} 

βδάθιη πϑαὰθ αὐίαθθ ὩΘῸ ΒΘΙΏΡΘΥ ἰαπξππάθιη ἀξ] τη ΥΘυατα ΘΟΙΙΡ ΥΥΙ 
Ῥοίοβδθὺ, αὐυδηΐαμι δα δ] αβάθιη τοὶ ργτὸ 11ᾶἃ ρυϊάθιη ρουσαπίδξαμπι οϑὺ δαὺ 
αὐδπέαμη ΔΗ δγττὴ ΥΘΥατη ὑππὸ 1} ὙἹΟΘ ΠῚ ΘαΤ τ πη θγοίαση γϑηϊθαῦ ατιδγττὴ 
Ἰοοο {1πᾶ ρῬγϑέϊπτη δοοθρίθμῃ οϑὺ. Ἐδβὺ τοιθαν αἰσίπαπθ βιτατπᾶο; 56 
ἴΐθιι οϑὺ ἀἰβογθπεῖα; ρβουπία θαΐμι.,, βούλεται μένειν μᾶλλον“ γ8 14. 
Νδπι υἱχ δοοϊβουιὶ αὐ αποπάδη ο᾽ὰ85 δὰ Θχρ]θπάδηῃ ἱπορίαμη ΠῸ}]τι5 510 
ἀϑὰ8: ἰὰ αὐποᾶ ἴῃ οοἔθυῖβ σθῦαβ, ἀστητηοᾶο θαύθστη δὈππαδπίϊα 50, Ρᾶ8- 
βίτη ἢύ. 

106. τὸ δὴ νόμισμα... ἰσάξει. Βδοίθ δὴ: ατὸο Θηΐη ΟἸΏΠΘΒ ΓΒ 
τετίμηνται (γ8 16), 1ᾶ προθββαυῖο Οταπίθτη τηθηβιγε, απϑοᾶδμι οϑὺ. Νβο 
τηΐπτιβ τϑοῖθ αποᾶ βϑαυϊξαν οὔτε γὰρ; Θχροαδαν οπῖτη αἀαθτη δ βπθπὶ 
πϑοθββαυίατη τῷ μετρεῖν -- ἰσάζειν ρογγοπίδίαγ. ΝΙΒΙοταΐπαβ 1π46. ἃ 
γϑὰ 10 βθηβίτη διἃ δ]ϊαμη ρθοσιηΐαθ πϑιπὶ ἐγαηϑιθαν, αἋἹ αὐάθηη ἃ 28 5α. 
τιῆτιβ Θοτατηθιηογαθαΐατ: πᾶσ αἰϊαα ρτοξθοίο ἐγγυητὴν εἶναι. μελλουσῶν 
ἀλλαγῶν, αἰϊυᾶ παρούσης μέτρον; δὃ πος αὐἰάθιηη τ ρυῖ8 δύ. Οὗ δὰ 
Ὁ 6 5α. 

31. διὸ νόμισμα καλεῖται: οὗ δᾷ ποτηδη ἰσιύατ ἀθυϊναπάθτα αὖ δα 
Ῥίθγδαθθ 8 δοοραϊξαγ, ν. ἃ 80. ϑιϑηξομξια δπΐπη θαϑεΐη, βἰγθ δά τὸ 
κατὰ συνθήκην αὐοᾶ νόμῳ δδβὺ (ἃ 29. 30) τοξοτξαν, βῖνθ τηϊπὰβ δοοαγαῦθ 
ἀοιποηβέγαητϊ βυϊῆσογθ νἱάθίυν τοῦ ἐξ ὑποθέσεως τηθμίϊο Ὁ 321. 

24. ἢ ἴσον (τῷ βὲ) 56. εἰ δέκα μνῶν ἀξία ἡ οἰκία. Τατα πορΊρθη- 
ἔου μος δα]ιοῖϊξαν (πθαὰθ θηΐτη γβ 36 60 ὑββρίοιδασ ομλῖββο δ ὅτι πέντε 
ΒαρΡΡΙϑιηθηΐο.,, ἢ δέκα“), αὖ απδοτὶ ροββὶῦ αὐἱᾶπὶ. ομΐββατα ρούϊιβ Ομ μἶπο 
βιὺ, --- [)ὴ86 τ αὐδιηαυδτη αἰϊππᾶθ ποΐππι οβδὺ δαπούθξυν οὖ Βίηο οομβύδυθ, 

ΓᾺ ὕω 

πο Ὴτ" οαυσδ 
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εἴτ Δη. ἘΕΝ τί μὲν οὖν τὸ ἄδικον καὶ τί τὸ δίκαιόν ἐστιν, εἴρηται. 1" 9 
θ διωρισμένων δὲ τούτων δῆλον ὅτι ἡ δικαιοπραγία μέσον ἐστὶ 

τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι" τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν τὸ δ᾽ 

ἔλαττόν ἐστιν. ἡ δὲ δικαιοσύνη μεσότης ἐστὶν οὐ τὸν αὐτὸν 
ΨῚ 

82, ΚΡΤΙΡ μεσότης τις ἐστίν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον (βἴτη. ΟΡ). 

οἶν 68. ἀὐδθοδγαμι οἰντδαθτιπ Ῥ θυ ἀϊοῦ πη Ὀ]Θ τη α6. βαγαξαμη ἴῃ ρυϊγαϊαβ 
ἀοτηοβ. ᾿τη 6 1588. 

Ὅ) 1188 Ὁ 29 -- 1184 ἃ 106. ΑἸΒΟΙνΙδαγ ἀϊδραύαϊϊο ἄθ ραγϊου]ανὶ 
7υϑ ἃ. Ἐξοηΐτπη ἀασχμὰ ἱπᾶθ ἃ οἂρ. 6. ΟἸηπῖβ οροτῶ δα 14 σομγουβδ δἰ. 
αὖ ΘΧΡ]ΙοΘαν αὐϊὰ ΡῈΣ φθπογα αἴνθύβα δῦ Ἰαδύπτη (1188 Ὁ 29), τὰ 
Ὀγθνυτῦθυ ᾿πᾶθ οΟ]]ρ᾽ταν, αὐἱᾷ οββ8 ἀϊοθπᾶδ δὲ δικαιοπραγέα (1188 Ὁ 
80 --- 82); ἀποπηοᾶο αϑὑτ018,. 5810 τηραϊοογίαβ (1188 Ὁ 82 -- 1184 ἃ 1); 
α8Π15 δἰ ουπηΐθπο Ποπῖο ἤπβῦμπβ (1184 ἃ 1-- 6) οἱ 4.8}18 17 αβζο τα 
Βαθιδαβ (1184 αι 6-- 18). ΟΘυοδατητηοᾶο ἰσίξαν ροβύαπδηι τὸ -δέκαιον οο- 
Βυϊδατη οϑὺ, αἵ πτώσεις τοῦ δικαίου τοορῃβοπξαν. Οποᾶβὶ νϑτο νἱάθη- 
ἄστι δῦ, ααδηη πΘΟΘβϑαυϊατη δι τοι μοΟ οαραὺ 810 δίατπιθ αὐϑηη ΟΡΡοΙ- 
δαπι8 ᾿ἰβύο βι0 Ιοθὸ ἱπ ἥπθ ροβίθαχῃ, ῥγῖπηο διὰ αἰψϊπηαπν οἦπ8 βοη θη ίδιη 
ΔηΪτηατα δάνουίαβ, τοῦ δ᾽ ἀδικήματος... μεῖζον τὸ ἀδικεῖν“ 1184 ἃ. 12 
ἴ.. 86. τῶν ἄκρων χεῖρον τὸ ἀδικεῖν. Οἷβ Θαΐτα αὐὐθηΐο 1]. Γ' ΔΙ Ἰορσουῖῦ, 
αὐΐη Βᾶθο ἄπ δααϊῦ ταθυηϊπθυῖδ, ἰὔθτη ἱπ Ρ] υίβαπθ συ ἰα αἷβ νίγϑα θυ 
Θὕμἰοῖβ. ΒΟ υἱψίπηθση Αὐἱβίοὐύθιθη απϑθυθῖθ αὐτιιπὶ ἄκρον γ]]1ὰ8 5109 
υθιηδαπηοάσμι ἀαΐθηη δχύγοιηδ, γὸχ οαρ 8 9 δᾷ βἰ πηι Πὐπα!πθιη οοθτα- 

τπι γίσξαθαμπι πδηὸ τϑυοοδῦ, ἰὼ ἀπίνθγβασα οαραὺ ἃ οανγοῦ, π6 ῬΘου] αν 
γϑθίομθ αι ῬΥῸ Ῥγορυϊῶ τοὶ παύασῶ ἰὈτο ΕἾ δοίατα οϑὺ οἰδβοϊαθαν, εὖ 
᾿ΠΠΠΙ ΘΥΒῚ ΟΡΘΥῚΒ. αὐδδὶ ἠαπούατα απ ν᾽ ἀθαῦαν βοϊαΐα 6586. Βϑαῦὶ Πουμΐηθ8 
ἀροηᾶο; οὐ ἴΐὰ αὐἰάθιαη αὐ ἡ ἐνέργεια νἱτύπἐϊβ δἰῦ ν8] οἰμίθαθ νϑ] ἀϊὰ- 
ποδέϊοαθ. υδγαμῃ 11|ὦ (ἡ ἠϑικὴ) π᾿ τηϑαϊοογίίαῦθ αὐϑᾶδιη βροϑοίαξαν. 
γινδαύατα ἰριθαν ᾿πᾶρῸ Πουηϊηθστηατιθ ααἱ τηθαϊοουϊῥαῦθμι δι] 8 Χὶ θαυ ατη 
οομηρούθβ βαηὺ Ῥγοροπθηᾶδ θϑὺύ. Θαδθ ααὰπὶ οὐΐατα δα 110τ. Ε' ρΡουθπθ- 
ηῦ, Π1] Βποῦβατθ δα γίτητιβ πἶδὶ αὐ]α δἰ τὸ δέκατον (τὸ διανεμητι- 
κὸν τὸ διορϑωτικὸν τὸ ἀλλακτικόν). Εγσοὸ ποη ορρογύαπθ ἐαπίαμῃ 586 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΟ, Ρυϊαδαθδιη δια 118, Ῥουραῦασ, οἀραὺ αποδάδτῃ βαρροάϊαϊαν, 
Ὁπ46 οουηδῦαν, 6588 πἶο αἀθοαὰθ τὸ μέσως (ἴῃ 7π806 δοίο), μεσότητα αὐ- 
απ ἄκρα (χὰ παῖδα ᾿050) ἱτηρυὶπη8β σοῖο τὸν μέσον οὐ Θὰπι ααἱ 1111 810 
Θ σοΟμίγαυο ΟρΡΡροπμθηᾶσθ. ἴῃ τηΐητιβ γὙ6] θυ δία πθ ἴῃ τθ]]4 18 νἰγία- 
ὑπθτι5. αϑιὐαύαθ π86 πούϊοπθα πὰο αὐϑᾶγοπύ, 1ἃ βϊύθπι 1δι 6586 οϑίθηδαΐξαγ. 

29. τί τὸ ἄδικον... καὶ τί τὸ δίκαιον. ϑο1ω δῷ ἀϊοὶ απδθ τᾷ τὴν 
ἐν μέρει ἀρετῆς δικαιοσύνην (1180 ἃ 14) ρογεϊποηῦ, ἴπᾶ6 οοπδίαῦ απο 
Ρου ἐοΐαμι οαραὺ τὸ ἀδικεῖν 1] αἰϊα ἃ οϑὲ πἰϑὶ τὸ πλέον ἔχειν (Ὁ 81) νο] 
τὸ πλέον νέμεϊν ἑαυτῷ. Νκξο ἰᾶταθη δὰ δχαπηϊπαπάδηι Αὐἱβύονο 18 ἀοοίτ!- 
πϑ 6 νἱσραῦθ ᾿πῈ}116 που 81 αὐἱβ απδϑβύϊομθθ πῦο οαρ. τιούδϑ θὐϊδτῃ 
δα τὸν νόμιμον αἴαπθ δὰ τὸν παράνομον Ὡρρ]ϊοανουῖῦ, αὖ 1108 Ὁ 1.--- 9 
(ἃ. γν.)} ρῬγοτηΐϊββιιση θτϑί. 

80--89, Ζυκαιοπραγία απδθ τιϑᾶϊω δἰὺ ᾿πΐου τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλατ- 
τον ἔχειν γ881 ἴῃ γ6 μού σϑϑυῶ αὐϑ ἱπ 'ρ080 ἃσθμαϊ τηοᾶο βρθϑοῦα- 
ἰὰαγ; υὖ δικαιοπράγημα (ν. 1180 ἃ 12) τηδρὶβ Ῥγορυϊατη ποπιθη ἔαϊββού, 



ππσσΡ-Ο-:»»Ῥ»ϑἕἍ 

ἤν ἀν οὐ  ὰμμωμμμμἑδδόω 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Ε 9. 920 

᾿ ἊΞ 5 1 Ὁ ς ᾽ ὙΣ ξΣς 
Ευτρόπον ταῖς πρότερον ἀρεταῖς, ἀλλ᾽ ὅτι μέσου. ἐστίν" ἡ δ᾽ 1ι138088 παν 

» « ς 

ἀδικία τῶν ἄκρων. καὶ ἡ μὲν δικαιοσύνη ἐστὶ καϑ'᾿ ἣν ὁ δίς τι8« κι γμας 
καίος λέγεται πρακτικὸς κατὰ προαίρεσιν τοῦ δικαίου, καὶ τς αρίκ,. 
διανεμητικὸς καὶ αὑτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον, Σ 
οὐχ οὕτως ὥστε τοῦ μὲν αἱρετοῦ πλέον αὑτῷ ἔλαττον δὲ τῷ 
πλησίον, τοῦ βλαβεροῦ δ᾽ ἀνάπαλιν, ἀλλὰ τοῦ ἴσου τοῦ κατ᾽ ὅ 
ἀναλογίαν, ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλῳ πρὸς ἄλλον. ἡ δ᾽ ἀδικία 

82 -- 1184 ἃ 1. Ζυβύϊίαγη Ραυου]ατθμι τοῦ μέσου 6886 Δ8Ὸ 60 580 
Ἴατο εὐβυτηδιῖ ρούθγαῦ αὐἱ ΡῈ. ἐτΐω σϑηῆθγῶ αἰ σοηΐου ἀθηποπβίσανογαῦ 
ὅτι μέσον τὸ δίκαιον; ν. 1181 ἃ 14; 1182 ἃ 17; οὗ 1188 ἃ 20--ὃ., Αὐ 
αὐφουῖθαῦ πατὰ ργοραθῶ θᾶ τηραϊοουϊαΐθ αἀπᾶ πἷπο οΟ]]Πσαΐαν ῥγαθίθυ 
᾿πϑΠθ ΘΟΙΠΊΤΊΠΙΠΪΒ ΠΟΙΉΪΗΪ5. ΒΡΘΟΙΘμῚ αὐἰάατιδιη ῥγοΐθοθατη 510. Η65. ΘηΪπὶ 
ἴρβῶ δἰΐαπι οΟΙΩΡΘΙ ΠῚ ταὐϊοποτα βδριίατο νἱἀθύαν, Νῶπι αἀαπτῃ τπηϊνθυβῶ 
νἰσύυδ οὐμίοα, ἰΐω τηθαϊοουίαβ 6580 αἀϊοῦω βἰῦ αὖ περὶ πάϑη καὶ πράξεις 
μεσότης Θβδθῦ, πἰτηϊσαση οὖ ἰρβῶ 1αβυϊίο ρᾶυύϊου]αῦβ, αἀποπίδτη γοϑίας . 
πλεονεκτεῖν Ἰποττῆαθθ ἰηϊαπατη βρουηϊδ, βάστα παροὺ πάϑος βιββαὰο 
πράξεις ἴῃ αὐἰδὰβ γουβαῦιν: ᾿πβιδασῃ δηΐτηο ΠΘΌΘΠΑΙ δτηούθια βὑπαϊατη- 
αὰθ Π]ὰὰ αὰὸ πο]ατητιβ ᾿ΠΐθυΟΥ6 5. 6586. ἴῃ ΠΪΒ γ67Ὸ αποῃίδϑιῃ ἔλλειψις 
αὖ πο οϑὺ (ἐν πᾶσι γὰρ τὸ ἔλαττον οὐδεὶς ὑπομένει 1168 Ὁ 9) δαΐ δὰ 
αποάάδιῃ ἱπουύϊδθ σθπὰβ ρουθ ποῦ οὐ] 8 Οοτγθοῦϊο ἃ 71αϑυϊ ἃ οοτέθ διά 
οϑὺ βροιδπᾶδ, πὸρ ΠαΌθιηὰβ αποᾶ Βυΐο νἱγύα ! τϑοΐθ Ορρομπϑμητιβ ΗΪΒΪ 
ὑπερβολήν, πθαὰθ δβὺ σϑυθιῶ 118 ααἱάθιν τηϑαϊοουίαβ. ΟΟπ]οϊαὐαν Ἰσὶ- 
ὑπτ, ἰδέα ἀπαθιξαίϊο πὸ οἹβοθγθῦ πθὰ ἔοσέθ ἀθίγθυβδιη υἱγϑαὐϊβ οὐμίοαθ ἀ6- 
Πηϊδίοποτη ᾿πηραρηδνο νἱἀθυθῦαν, Αὐἰβύοθθ θη ἴᾶτι δ] σοπὺβ μεσότητος 
δχοοριζαββθ αὰο0 56 τϑοϊρθυθῦ. 

88 5. ἡ δ᾽ ἀδικία 80. μία οὖσα καὶ ἡ αὐτὴ ἅμα ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων. 
ὍΙΟΙ πϑαΐξγο σθποτο τὰ ἄκρα αὖ ἴπ 7πδυϊ ἃ τὸ μέσον (1138 Ὁ 88) Υἱχ οὖ 
αὐοα δαποίοίαν. 

1. 06. καὶ ἡ μὲν δικαιοσύνη... ἡ δ᾽ ἀδικέα. - Ῥαγτυϊου]ᾶ καὶ ποη- 
Βα]1ὰ Δα]πηρτυιπῦαν ααἰθὰ8β ῥ᾽ θηΐαβ οχρ]οθηξασ, αα8 τηοάο 1188 ἢ 82 56. 
ἀὯἀ6 αἰτοαὰθ σθποσα Ὀγθυῖῦου ἀο᾽ηθαΐα, βιιηῦ. 

ῶ. πρακτικὸς κατὰ προαΐέρεσιν τοῦ δικαίου: οἵ, 1129 ἃ 8 (δικαιο- 
σύνη) ἀφ᾽ ἧς πρακτικοὶ τῶν δικαίων εἰσὶ... καὶ βούλονται τὰ δίκαια. 
“Μδήοτθ οὐΐαιι αἰ] σοηὐἃ ἀαδτὴ ἴῃ τϑ]α 15. νἱσϑαθ θυ. βίηριαθ πούϊοπμθϑ 
ααἰθὰβ Ρ᾽θμα νἱγύας8β παΐατα ἀθβουθοπᾶδ, οϑὺ ἴῃ Ταβυϊ δ ΒαρρΡ]Θηΐαν (ν. 
δα 1188 Ὁ 29--1184 ἃ 16 οχίν.). Νταη ουηηΐμο αὐϊάθηῃ οτηηθιῃ δἰ μϊοϑηι 
νἱγυαίθια οὗ πρακτικὴν (τῶν βελτίστων) -- 1104 Ὁ 28; 1114 Ὁ 28 -- οὐ 
ἕξιν προαιρετικὴν 6588 --- 1106 Ὁ 86 -- «ιαϊνίπημβ. 

8. καὶ διανεμητικός. ὈΠΉΟ116 ἀϊοῦα αὐταπι Αὐϊϑυοίθθβ αἀαὰπὶ ἀθ 
ππϊνουβῷ 1αβειοιδ, ραν ϊοα]αν ἀσθηβ 14 ποιηθη απ ὑογοῦ αποα πύου ὑγία 
6705 7υδυ186 σοπθγῶ ππῖὰβ Ῥγορυ απ ογαῦ, ὦ ἀποῦτβ Δ] ̓ θπαπι νἱἀθυΐ ρο- 
ἐογαῦ, πορΊ σΘηὐ ΟΣ ἴῃ ἀΘ] σ θη 15 νου θἷβ ἔα]586 ἀϊοθπᾶτβ δἰ, δῃ ᾿ἴα απατη 
βουϊθογοῦ νοϊαθυῖῦ τῷ διανεμητικῷ φτδθοϊρτιᾶτη ἰϊαθδατι αἰσηϊξαΐθμι, οὶ 
τὸ διορϑωτικὸν αἴατι τὸ ἀλλακτικὸν αποάδιη τηοᾶο Θββθπὺ βυῦαϊία, αὖ- 
ὑγῖθαθυθ. [Ι͂ἢ αὐγϑηηατιθ Θηΐπι ραγίθιῃ ἐδοθηΐθ πιᾶριδῦτο αἰβραίαγι ρμούαβῦ. 

6. ἡ δ᾽ ἀδικία τοῦ ἀδίκου 50. πρακτική ἐστι (κατὰ προαίρεσιν) ν. 
Υ8 1, 2; ἰοπϑίαν ϑηΐπὶ ΟΡΡοΟβιῦΟ μὲν γ8 1... δὲ γ8 6, αυδηηαθπᾶχῃ 118 



520 ἈΒΙΒΤΟΤΈΕΈΙΊΙΝ ἘΤΉΤΟ. 

1184. ττοὐναντίον τοῦ ἀδίκου, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις τοῦ Εἴ 9 
ὠφελίμου ἢ βλαβεροῦ παρὰ τὸ ἀνάλογον. διὸ ὑπερβολὴ καὶ 
ἔλλειψις ἡ ἀδικία, ὅτι ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεώς ἐστιν, ἐφ᾽ 

αὑτοῦ μὲν ὑπερβολῆς τοῦ ἁπλῶς ὠφελίμου, ἐλλείψεως 

δὲ τοῦ βλαβεροῦ" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τὸ μὲν ὅλον ὁμοίως. τὸ 
δὲ παρὰ τὸ ἀνάλογον, ὁποτέρως ἔτυχεν. τοῦ δὲ ἀδικήματος 

1 [“ 

οοηϑύγπουίϊο ἰΐθιη οὰπὰ σοηϊίῖγο (διανεμητικὸς γ8 8) ἰηὐογνθηϊῦ, ῬὈΥτπο 
αὐϊάθηι 111ὼ ΟὈγο] αἴ, αὐπδ81 (πλέον... ἔλαττον γβ5 4, ἰὰπαῦδιη διανέμων 
Ῥγδϑοθάθγθί), βθὰ θχργϑββϑῶ ἴῃ τοῦ ἴσου γ8 ὅ. 

11. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τὸ μὲν ὅλον ὁμοίως, τὸ δὲ παρὰ τὸ ἀνάλογον 
ὁποτέρως ἔτυχεν. Ουστα ἀρραγθαῦ ῬυΪΟΥΘ τηθιηῦτο ἐφ᾽ αὑτοῦ μὲν... 
βλαβεροῦ νβ 9--11 οαπάθιῃ τῆι ΘΧρομὶ αὐδ ἴῃ ἰαβυϊ ἃ νγ8 8 σου ὶβ 
καὶ αὑτῷ πρὸς ἄλλον“ εἰριηϊδοθῦαν, βοααϊξαν απ νουβ ἐπὶ δὲ τῶν 
ἄλλων δὰ αἰΐογτατι δοοϑᾶϊ (.,καὺ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον“, ν8 8), αὖ 15 ααἱ ααὖ 
7αβίαχμη αὖ 1π]αβύσμη 8686 Ῥγϑθβῦαῦ ἴρ86. πα] τὰ ραγίθμι δῦ δοοθρύθχτιβ. 
Νραὰθ θη) ΤλΪΤΠΔ αὉῸΠῚ 81 δια ΘΧρυϊ πη θ πα ΟΡΡΟΒΙ [1 ΟὨΐ8. γ ] ΟΠΘ ΤΩ. 
ΟΡ οὶ μὲν, ὑγ]θὰ8 δὲ ν8 10. 11 ορὰβ ἔπουϊῦ, ἴῃ Ῥυΐοσθ αποᾶ ἀϊχίτηιβ 
ΤΩΘΗΙΙΟ ἀθ δ͵υ8 οοηΐτῶ απιθηὶ ἰπ]πϑῦθ ἄρσιν βουΐθ, αὐΐρρο ἄἀθ αὰδ 
ἀυθιθαύϊο τγοοΐω πὸρ 5810, νϑύῦῷ ποῦ ἢθι. Ἐχροὸ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
»81] 8118, ΠΟῚ 510], ᾿π͵]αβῦαβ 8]1ατι18. αὐτὶ θυαῦ βουύθβ τὸ μὲν ὅλον ὁμοίως 
86. ἔχει, ἀαποπίδπι οὐϊαπι ὕπτα ουὶὺ οὐ αἱ ἔγαοίβ πἰτηΐασα, ἀδπηὶ ῬΘΙΊΙΠῚ 
ἀοοϊρίοὺ οὖ δἰϊὰβ ααἱ ᾿πίαπθ δῦ ΟἼΟΥ Ῥγθιηαῦαν δῦ ὍῬΟπΟ οἀτοαῦ. Θυϊάα 
Ἰριθον ἴῃ μΐβ γϑϑέαῦ απ ἀοῆπίξαιη δἷὺ (ὁποτέρως ἔτυχεν) πυιϊτηΐστιηι 14 
ὉΠΠΌΤ αὖθι αὐτὶ ρῥγδϑίοσαθασ. ΟΘυοᾶ πὶ βοϊδῦυῦ ΠΘΒΟΪΤῚ οὐϊδη πῶς νοὶ 
ποτέρως τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον οδᾶαὺ οοτύαμη δϑὺ; π60 ὕδτηθῃ ταΐπτιβ 6 Υ- 
ὑππι, ἰρβατμη ποιῆθῃ τοῦ ἀνάλογον δα ρῥ]υτα τοΐθυυϊ, αὖ τϑούα βϑηὐθηίία 
ΟΡΡοβιθογατῃ τηθμ γοσττη πϑὔαγαθ ρούϊιβ ααδηὶ ΠΟΙΏΪΠΠΤη τϑύϊοἹ Ἰηΐθν 
86 (τὸ ὅλον --τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον) ἀορθαΐαν. --- Ῥγδθύθσθω τϑραΐϑῃ- 
ἄσμα, τὸ ὁποτέρως ἔτυχεν ἴζα, ἐδιιύτιη Ὑθυτμ 6888 απδύθμιιβ ὈΓΘΥΙΟΘΙ οὐ 
ἘΠΙΎΘΥΒΘ αἸοὶ πϑαυϊῦ, αοὁ 58 ἔαυου 1η]αβυϊϊ8.86. νουξαῦ; ἱρ8θ δηΐπὶ Ὑἱν 1η- 
7αδύιβ ἄστη ρὶῦ 50 8ηΐΠΠ0 π66 οᾶϑι ΔΌΣΙΡΙΝΟΥ αἴατιθ ΒΘΙΊΡΘΥ, ἅστῃ 
ὉΠΙΘπ στη Ἰπογαπα οομέγο ἴδ5 διαἀτηῖ δ, Δα ιο τηοᾶο πλεονεκτεῖ καὶ αὐτὸς 
ἢ χάριτος ἢ τιμωρίας ἢ ὁπωσοῦν οἵ, 1181 ἃ 1. 

: 12. τοῦ δὲ ἀδικήματος τὸ μὲν ἔλαττον τὸ ἀδικεῖσϑαί ἐστι... .Υ. 
βιρτῶ δ 1188 Ὁ 29-- 1184 ἃ 16, Θυοᾶδὶ τὰ ἄκρα ᾿πῦογ 86 ὀοτηρδυδηᾶῶ 
οὐ, αὐτὶ ΠῚ Θβϑϑὺ ἢΪ81 ἀπατῃ υἱδίαμη, πθοθββαυῦο δᾷ τὸ ἀδικεῖσϑαι 
οὐ τὸ ἀδικεῖν ρῬουνθηϊθραύασ. Ουοᾶδηι τηοᾶο ἰρίψαν οαᾶθπὶ αὐδοβύϊο 
τοὐγδοίανιν ἄπμι 1188. ἃ 28---Ὁ ὅ Ὀ] ΟΣ Ρυ5 ἀϊδβραξαίαν πότερον φαυλό- 
τερον τὸ ἀδικεῖσϑαι ἢ τὸ ἀδικεῖν (αἃ α. 1. ν.). ῬΘου]αΥβ γθτὸ ΠαΪτ8 
Ἰοοὶ οὖ οαρὶ 5 γοῦϊο βαδάθραῦ οϑυξίοπθιη, π6 ααὰπ ἀ6 νισϑαΐθ δίατιθ 
νἱδο ἀρογθῦαν ἀρρατογθῦ, ἴω αὐἱάθηη οομηροηὶ αποᾶ μετὰ κακίας καὶ 
ψεκτὸν οδὺ (τὸ ἀδικεῖν, 1188 ἃ 82) οὕτη γ6 Ῥ]ᾶπθ δἰϊρῃῷ αὑδθ ἄνευ 
κακίας καὶ ἀδικέας 510 (τὸ ἀδικεῖσθαι, 1188 ἃ, 84. ὕπᾶᾷθ ῥγορθΌ ΠοΥ 
φοοϊαϊῦ ταὖ δ Ρ6Ὶ γοοϑθτ]α τλΐπτιβ ργορτὶα (ἔλαττον... μεῖξον), το]αΐα 
δα ἃ Π5908 απ 81] ποιηθη ἀδικήματος, Ορροβίψϊο Πογοῦ. 

ω λο τ ὐὐμμμὐδιων υιι ΝΥΝ ΣΝ» ἐἐόνωυ:::.............. . 
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ΎΉΉΎΥΤΤΠΠρΠρΠρΡρορο" 

Ι , 

ΧΙΟΟΜΆΟΗ. Π1Β. Ε 9. 521 
͵ὥΖε. ἀγαθόν 

Εν τὸ ων ὅλαττον τὸ ἀδικεῖσϑαί ἐστι, τὸ δὲ βεξζὸν. τὸ ἀδικεῖν. τι84 «18 

περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας, τίς ἐκακέρμς ἐστὶν ἡ 

φύσις, εἰρήσϑω τοῦτον τὸν τρόπον, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ 1ὔ 

δικαίου καὶ ἀδέκου καϑόλου. 

18, ΚΡ ἔλαττον ἀδικεῖσϑαί. 

Θυδο δάμπο 1071] Εἰ ὑγταοίανπηαβ οἀριίῳ (1---9), απδιηασδην παπᾶ 
γαοθηῦ ὑππι αἰ που] δε θυβ ὄπτη οουσαρύθ! 185, ἔδηθη ἀπὸ ὕθπουθ τοὶ δᾶ 
αὐδηᾶδπι ρῬουξθούοπθμι ρογάποθσθ ἀθτηομβίγαθαμη θϑὺ. ΟΘποᾶβὶ ἃ Ῥσγοχιὶ- 
τηΐβ θυ 8 “περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας .. .““ 1184 ἃ 14--10 
81] αἰϊααὰ βαριυθθαν πἰϑὶ δ βοϊαΐδθ ορθῦὰθ τϑβρθοῦύαβ αὐἰᾶάδηη, παυα ἴα 
τιϑ]θ 101 ργαϑάϊοαυὶ νυἱάθαῦαγ, ἴδπὶ εἰρῆσϑαι περὶ δικαιρτύνης καὶ ἀδι- 
κίας, περὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καϑόλου. 

Βοασϊξαν ἰπ4θ ἃ 1184 ἃ. 17 αἸΐογω ρδγβ μτι7ὰ5 ΠΌΥΪ, 51 ἴῃ ἀπστῃ απ 
1Ὸ: οχϑύδηῦ οουρ]θοῦϊ ἴαβ θεῦ. ϑίησια!α οπΐπὶ οὐρίῳ (πο ΒΟΚΚοτδηδ 
ἄϊοο, 564 τοὶ οαρὶδα) δαὺ 1 86 δχοϊριτπιπῦ αὖ π60 βουρύουβ ὙΘΥΌΪΒ. ΠΘῸ 
τοὶ βϑη θη γατηατθ γϑθϊομθ ργοάδίαν, οὐηπῖπο αἰϊᾶπὶ απδϑὶ γίϑιη τπϊ- 
γοῦβαθ αἰβραίαυοηϊ ρυαθβουιρέδτη 6586, δῦ ᾿πξθυ  οδθ5 ΠΟΠΠ 1115 βθηΐθη- 
{115 ἀἸβ]αηρστιπθασ ροῦϑ αὐϑῖὰ οοραϊαηύαῦ; ααἀδ Θηΐπὶ ᾿πὐθυρΡΟμ ΠΥ 
τηρᾶο {ταρτηθηθὶ βθυτηομπῖβ ἰπἰθγοθρθϊ βἰτη]παπθη Θχμῖρθῦ (1134 
ἃ 117--28), τηοᾶο Ῥ]θηδῖη βοηῤθηζίδηη βϑα ἴῃ αὖ απδοτθπάστη βὶὺ αὰ0 
βρθοϊοὺ (118ὅ ἃ ὅ--8:; 1184 8. 28--ὃ6; 1187 ἃ 26---80). Αοοραιϊ ἀθηΐατιθ 
αποᾶ βαηῦ αὐδ δἷ5 1 ὑγθοξθηθαγ, αὖ ΡΟ Δ Ό1118 οατιβῶ τ ρ οι οἶδ πᾺ}]ὰ 
810. Εθοθ ἐαῦυ]ω οαριζατα αὐδ6 ἀϊΐοο. 

1) 1184 ἃ 26---118ὅ ἃ ὅ: ᾿πέου οἶγθ8 6886 αποα γ6Υγ6 Ταβύμπι βιὺ, οὖ 
ἀποτηοᾶο ἃ ροϊῖοο αἰβογαῦ τὸ οἰκονομικόν (--- 1184 Ὁ 18); Ρο]1- 
ἀϊοογαση δαΐθπι Ἰαβίω 8118. φύσει 6586, 8118, τάξει (--- 1185 ἃ δ). 

2) 118ὅ ἃ 8--1186 ἃ 9: αὔ8ὸ Ὀ6π6 δαδοτηδ]θ ἰδοία βιπῦ, 81 ἴπ 75 
γοοσοηΐαγ, Ἰπ 1010 Βα] οἴομαι, Θ556 ργοὰὺῦ δα ϑὰμπη ρου ποαπὺ ααἱ 
[οοθυῖῦ; ἰάθιη ϑηΐτα οοτητηϊε ἐδ τηοᾶο ἀτυχῶν τις, τηοᾶο ἀδικῶν 
τις, γηοᾶο ἄδικος. 

8) 1186 ἃ 10--1187 ἃ 4. περὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι τρία 
ἀπορεῖται 

ἃ. πότερον ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι (--1186 Ὁ 14). 
Ὁ. πότερον ἔστιν αὑτὸν ἀδικεῖν (---1186 Ὁ 38). 
ὁ. πότερον ὁ νείμας ἀδικεῖ ἢ ὃ ἔχων (---11817 ἃ. 4). 

4) 1187 ἃ 4---2ὃ6: τοξαϊδηξαν ααἰ Ραῤαμὺ ἴδοι δ, 6556 απᾶ8 ἃ. }βυϊ ϊῶ᾽ 
᾿πηρουθηΐξατ. 

δ) 1187 ἃ 81--1188 ἃ. 8: περὶ ἐπιεικείας, πῶς ἔχει πρὸς δικαι- 
οσύνην. 

π Θὴ 1188 ἃ 4--28: ργοθαύαν ΠῸΠ 6888 τὸ ἀδικεῖν αὑτόν. 
1) 1188 ἃ 38--Ὁ ὅ: φαυλότερον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι. 
8) 1188 Ὁ ὅ--14: δατηϊεϊξυν τὸ ἀδικεῖν αὑτόν, αὐοδᾷ ἴῃ ἀπὸ Βο- 

ΤῊΪη6 Ὀ͵ατα βαθὺ γὙ6] αὐδδὶ ρ]ατοβ ααἱ ἰπέθυ 8588 ἀραπί. 
ΒΙηρτ]α, απᾶθατιθ ἰδία οαρὶίω ἀΠ σθηΐου οοπβουϊρέω οὐ οἱαθογαΐω βαπῦ, 

αὖ πορ] σθηὐαθ γὙ6] ρυορθυδθϊομὶ, απ8}15 πομπαπατδηι ἴῃ Αὐἰβέοίθθ απ πὶ 
δια οχέγθιηδτη δ] ᾽ασδπι αἰβραξαξ οπθυη δοοϑαϊῦ ρογοῖϊρίθαν, ἱπ 8 πὶ] ροβ- 
βιὺ ἐγθαϊ. Νρατθ ϑβϑὺ ὉΠΠ]ὰτη οαραῦ ἴῃ απὸ δαῦ βοηδθηξίς δα σΘΠῸΒ 

΄, 
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ὧι ᾽ -» 2 ς ἕν 
1184 417 Ἶ ἐπεὶ δ᾽ ἔστιν ἀδικοῦντα μήπω ἄδικον εἶναι, ὁ ποῖα ἀδὲ- ΕἼ το 

κήματα ἀδικῶν ἤδη αϑυκῦς, ἐδ ἐστιν ἑκάστην ἀδικίαν, οἷον κλέ- 
“ἠδ 

γε νλ ἐν πτῆς ἢ μοιχὸς ἢ λῃστής; ῇ οὑτῶ μὲν οὐδὲν διοίσει; καὶ γὰρ 

αι κά ἃ ἂν συγγένοιτο γυναικὶ εἰδὼς τὸ ἧ, ἀλλ᾽ οὐ διὰ προαιρέσεως 

εἶν ἀρχὴν ἀλλὰ διὰ πάϑος. ἀδικεῖ μὲν οὖν, ἄδικος δ᾽ οὐκ ἔστιν, 

20. οὐ διὰ] ΚΡ οὐ. 

ΒΟΥΙΘΠΑΙ Δ 1110 ΔΙΙΘματη 810. πδαπάθαπθ Ἰἰριθαν 6. 586 οοηῃοιηρ]αὗτι8, 
μΪ 81} ἃὉ Ατιβῦοίθθ δο]αάϊοαγτο γοϊοῦ ααἱ ἴῃ ἐδ] θυ ἀπαδοίαηι ουἹζαύασιιϑ 
οβῦ; ἰάθιπαυθ ἀθ νυἱῶ δὸ γαύϊοπθ αἀὰδ ἴῃ πιηϊνγθυβᾶ το ργοοθᾶοπάνμῃ {ποτὶ 
απ 10 οχροβίσ!αγο να]άθ ἀπθιία . ΝΙΒΙΟΙἾπιιβ 1ἃ ποσαπάσηη οϑῦ, 
᾿θυτα. ἴθ πὰποθ οὐαϊπθιῃ τϑἀδούατη 8Ὸ 080. ῬὨ]Π]ΠΟΒΟΡΒΟ οαἀϊδατη 6886; 
οΥαἸηθηαπθ, ἀπδηγγβ ὑπ θαῦππι ἴῃ ἰηΐθρττιπι τβυϊθαθηαὶ ἄθϑιῦ [ουϊίαβ, 
ἰδηηθη ἔθτθ οὐπϑῖ ἐπι θαύπμ 6586 βα ϊβ οοπδύαῦ, [ἃ αποὰ ἴῃ ροβίθυϊουι- 
Ῥὰβ οαρτ θα5 αι οβύθμαϊ ρούθδῦ, αὖ πθ πλα 8 αὐἰᾶθμηι νΘυ 8 Ορὰβ 5|ύ. 
Ἀρουΐθ ϑηΐπι αποᾶὰ βαρτῶ βορύϊιπο ἸοθῸ Ῥοϑαίϊμηιβ 1ῃ Δ]]Θ μὰ τηϊρταν 
βθᾶάριῃ, βοχύατῃη 80 οοὔανο, αὐδ8 οαριΐῶ δ] υβᾶάθμῃχ οὖ σοὶ οὖ 1π61018 βιιηῦ, 
αἰδύϊπθηβ. Οαϊ γϑῦο βαχύαπηη {Ππ4 οὑτῃ οοὔαγο βουϊρβὶῦ, οουῦο ὩῸῈ ῬΥΙῸΒ 
ἴῃ θυμάρι ᾿ἰΌγατα ὑθυθίαπι ᾿πβθυυϊῦ, Ῥθυβρίουδ πὶ ἢϊ8. νοϑϑυϊρια θχϑυθηῦ, 
πο ἀπογτπι αὐϊᾶθηι βου ρύοστι οουΐο, 56 οουία ἀἰββουζὐθϊοπαμπι ἀπδίμι. 
ᾧτυδθ ααὰπὶ ΠῸΠΟῸ ἴπ Πα ΟΡτ8 οοηβθυύδθ βἰηὗ, ΠΘΟΘΒΒΑΥΟ δ] ατη ἀπ6η- 
ἅδη Ῥγϑϑῦθσ Αὐϊδύοθθιθιη ἃρηοβοθιηιϑ ααἱ πιϑητι ρούϊαϑ ααδι οαπὰ αγίθ 
οοἸ]θοῦω οομῃροβαϊῦ. (ΟἿ, δὰ 1180 Ὁ 18--29 οχύνγ, οὖ δὰ 1181 ὦ 9.) 

Ηδθο ρυϑομ ςθηᾶς ογϑηῦ, ἢ6. δαῦ ῬῈῚ βἰηρτοβ Ἰοθ008 αἰδίγχωοία 46- 
τηοηδβέχα ϊο ΘΟτητηθηδυ]ου τη. ἤη68 θστοάθγθίασ αῦ 1Π]αΐδ 5τι0 000 7πα οἷα 
ῬΙΟΌΔΌΙΣ Τὰπαδιηθηῦο οαλθγθ νἱἀθγθηθαν, -- 

11--28. ὈΙβουτο τὸν ἀδικοῦντα δία τὸν ἄδικον, γυδοῦθι. δἱϊα 
απδ8. 6] υϑάθιη θη ῖβ ϑαηῦ, ΒΘοα πο αποα βαρτῶ Ῥοβαΐσησθ οδριύθ (118 
᾿ 8 8564.) δοουγαῦθ ἀθιηομβίγαθισ, Επθυαμπὺ ἰρίθαν, ααἱ ᾿. 1. τὴν ἀπορίαν 
Ῥτοροπὶ ἀϊοογθαῦ δ αὔδτη βοϊνοπᾶδιι 1116 τοάθοίασ, Νφο ἰδιηθη τϑοΐρ. 
Τη. δαηᾶθηῃ θαΐτα βϑηῤθηξίατη απ ἰηΐτῶ οϑὺ Ἰᾶτι ἰπᾶθ ἃ γϑυῦϊβ ἢ οὕτω 
μὲν οὐδὲν διοίσει γ8 19 δοοθραϊδαν δ βοϊγθηάδαπι απδοβυϊοηθιη, βϑα 8Ὁ- 
γαρῦο ΒΘΥΠΊΟΠΘ γ8 28 ἱποπουΐα τ88 τοι παυῖθαγ. Νὼ Π]υᾶ ααυϊάδπι ΥΘΙΌΠῚ 
οϑῦ σϑάϊτϑ ἀἰβραϊαξίοπθηι Ρ. 1180 δὰ πᾶπο ἀπδδϑθϊοπθιη; αὐοπίδιη 8 
αἸϊᾶ τα ΔἸΪατα. γθπὴ μι] υἱῷ ἃ. ταῦ θη, 5ῖπθ 110 ραγύαπα νίποῦϊο ὑγϑη5- 
ταν, δύαπθ αποα ρυϊάθηῃ ᾿πηρουϊθούμπμη ΟἸ βθατη ουϑῦ ῬΥΪΟΤΘ ορθιὼ Ρ]8πῸ 
πορ]θοθῶ ῬΥΟΥΒαΒ. 8110 Ιοθὺ δΌβοϊ νἱθασ: [πη0 8ὶ αὐἱᾶὰ ΘΟὨ]οΘγΘ Ἰαθοδῦ, 
ῬΥΟΘΔΌΙ 5. αἸοαῦθι ἰϑύοβ γϑυβῆβ 17--ὸϑ τηγιῦο Ατὐϊβυῦοίθθ, οαἱ ἴδω ἔθη- 
ἐαΐδ ταΐπτιβ ῥ]δοπθυιηῦ, μοο ΕὐΒΙθογατι Ἰοοὺ θαϊῦοθ θ588δ. Νδιῃ φγοΐθοίο 
τὸ εἰδὼς τὸ ἧ, ἁαπᾷθ νβ 30 ἰηϊίαμη ἢὐ αὐρυπηθηίωπαϊ, τηΐπθ θθμ6 τὰ 
ποῖα ἀδικήματα {Ππρῦγαῦ 46. αὐαἰδὰθ (γ5 17) αὐδογθθαῦασ. Απηοη τὸ 
εἰδότα πράττειν Θοάθιῃ βρθοῦαν απο τὸ ἐκ προαιρέσεως (υ8 30), δὰ ουπὶ 
ααἰ ρὶῦ Ῥούθυθηὺ μᾶθο ἴῃ τϑοῦύσπι οαγβαπιὶ γϑᾶποὶ; δὖ ᾿ρϑῶ ἱπηρθάϊο- 
Ῥαπῦ Ῥούϊιβ Ρτοροβῖδυμη, 

18. ἄδικος ἑκάστην ἀδικίαν, οἷον... μοιχὸς .. ΟΥ 1180 ἃ 34--2:1. 
Δαυὺ δᾶ σοηθυδίθπι 180 ]γὴ ΒΟ ]απη ἴῃ 18 βρθούαθαν. ααῦ Ῥγοτηΐίβουαθ δὰ 
απο. Νρο ἰδιηθη ἰᾷ μυ]ὰ5 1001 Ρτορυῖαμπι θϑὺ. Νοίαπαπμη οπΐπὶ οὐ 

δι.»......».. 
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᾿ ᾿ , ἰς Ετὸ οἷον οὐδὲ κλέπτης, ἔκλεψε δέ᾽ [οὐδὲ μοιχός, ἐμοίχευσε δέ" ] 84 52 
᾿ -» ΄ » 3 " 3 ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἢ πῶς μὲν οὖν ἔχει τὸ ἀντιπε- 

, ᾿ » . πονϑὸς πρὸς τὸ δίκαιον, εἴρηται πρότερον᾽ δεῖ ὃὲ μὴ λαν- 
’ δ, Ν ΄ ΄ ᾽ ᾿" ΔῈ »Ὰ ΄ Η ΣΝ 

ϑάνειν ὅτι τὸ ξητούμενόν ἐστι καὶ τὸ ἁπλῶς δίκαιον καὶ τὸ 2ὅ 

22. οἷον οὐδὲ] ΚΡ οἷον οὐ. [οὐδὲ μοιχός, ἐμοίχευσε δέ] ΒΡ. 2Ξ26. 20. 
ΚΡῚΤ,» καὶ πολιτικὸν. 

τοραΐαπάππι, Ῥ6Ὶ ἐοΐαπι ᾿ἰβέατη δἰύθγωμι Π1Ὀν] Ε Ῥατγέθιη, 81 ἀπατη οδραῦ 
1188 ἃ 4---298 Θχοθρϑυῖβ, ἰδῶ ἴθυβθ δορὶ αὐδϑδὶ ἀθ ἀπαθυβ 70ι8010118,. θα τι 
Ὧθ ροβέθυϊουβ 1 Ότι5 σΌΠΘΥΙΡτΒ. Ὡ1] ἃηΐθ αἀϊβραθαθαϊη 510. 

29. οὐδὲ μοιχός, ἐμοίχευσε δέ. Θύῦπι Π16 οὐκ ἄδικος ὃς ἀδικεῖ 
(γ5 21) πϑιῆο 5 πἰϑὶ ἴρ88 ὁ μοιχεύων αυἱ γ8. 30 ἴῃ Ἰἰύθτη γοοϑύιβ θϑῦ, 
165 οογίθ γουθὶβ Πἴβ ,νοὐδὲ .. .““ δὐά!5. ποὺ θρϑθϑῦ. 

28 54. πῶς μὲν οὖν ἔχει τὸ ἀντιπεπονϑὸς .... (-- 26 τὸ πολιτι- 
κὸν δίκαιον). Θυαύτῃ ἤθαπθ θῶ απδ6 ρτηθοθαππέ ν8 117--28 δἴαπθ οδρ. 9, 
π66 απᾶθ Ἰῶπι βθοαύιτα οϑὺ ἀϊβρυίαϊίο 110 τποᾶο δὰ τὸ ἀντιπεπονϑὸς 
πΙδΡῚ5. ὐξποαπὺ απδπι δα απϑηη]θὺ δ]ϊατη ὨαΪὰ8 ΠΥΡῚ ραγίθπι, ᾿ἰβύπα 
»πῶς μὲν οὖν... εἴρηται" δεῖ δὲ μὴ λανϑάνειν“" ΒοΟ αὐἰάθῃηι 1060 Ρο- 
Βιθατι ΠΟ 50] πὶ ἃ Αὐἱδίοθ!οο πιϑὰ βεα οπιηΐπο ἃ τού σταύϊομθ 5011- 
ῬθμαΙ ΔΌΠουσοὺύ. Νϑαὰθ {Ππ4 αὐἰάθτα τθοῦθ παθθῦ, μπασαβασιθ απ Ρ6Υ- 
γοηδαμηι 510, Ἰαβύθιη ἀΐοθυθ, τὸ ἕητούμενον"“ (γ8 28). Τδοθ0 811ἃ. ϑαύϊβ 
Θηΐτη δρραγθί, Βᾶθο νϑύθῶ 5ὶ 8 ἴρβο Ασυϊβυύουῦθ θα βουιρίδ βιηὔ, δὺ 1 βου ρίας 
ἔυπ1880. αὖ δα ἀϊδρυϊαίίομθμι Ἰοηρθ δ] ον ἀἰβροβιζατα τϑίθυυθηθαν. 

1) 1184 ἃ 26--118ὅ ἃ ὅ. 

θθυδ5 Βυ)ὰ5 οαρ᾿ῦ8 ραυίθβ ἴῃ 60 ὙΘΙΒΑΙῚ αἸΧΘΥΙΒ αὖ ῬΥϊὰ8. ἀθιηοη- 
βύγθθαν μου αἀὐοβηθηι [Ὁ τὸ δίκαιον (ἶπο ϑηΐτη τὸ πολιτικὸν ΔῸ 60 
αποὰ ἀη0 ποιμΐη8 τὸ οἰκονομικὸν ἈρΡΘΙ]αυὶ ροξοβὺ αἰβοθγηϊξαν --- 1184 
Ὁ 18), ἀρίπᾶθ ὑπᾶθ δἰ (86. ὕππι φύσει ἴυσμῃ τάξει --- 1185 ᾧ ὅ). ὕὐύτυτη- 
αὰθ οὗ δα στϑῖὰ οὖ ἴῃ Αὐ]βέοῦθ! 5 ἀοούγ πᾶ, απ δἰϊαμθ. πογίσητιβ, ὕδτη 
πθοθββασίαση Ἰοοῦπι ΟὈὐϊ ποὺ αὖ ἴῃ ἱπίθρτο περὶ τοῦ δικαίου 11ὈγῸ ἄθθββο 
Υἱχ ροββιῦ. Θυδ ἴῃ Τ6 π6 ὭΘΟΘΒΒ6 αὐϊάθτη οϑὺ, δῖα βουϊρύα γ6] Ρο - 
ΘΟΥῸΤ ἸΟΟῸ5. Ἰαπάθηηθβ. 3:6 βυΐῆοιῦ ἀθ ρυΐοτθ απϑϑϑύϊομθ δούυτη δά- 
ἸΠΟ ΠΟΥ αὐδ ἴῃ ΝΙΘΟΙηΒΟΠθουθτη Π1γ]8β περὶ φιλέας, ἱτηρυῖμῖβ Θ᾽ 12. 18 
οὐ 12 Ἰοστιηΐαγ; αἰδθυατη σοῖο πότερον φύσει ἢ τάξει Ἰᾶτα ΔῸ ἴρ80 
1ηἸξο., π6 τησ]έα ΘΟπρογαηξαν, αἸΘΘΥΪ ταθυη  πἰτηῸ8, Υ. 1094 Ὁ 14 τὰ δὲ 
καλὰ καὶ τὰ δίκαια... τοσαύτην ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην ὥστε δο- 
πεῖν νόμῳ μόνον εἶναι, φύσει δὲ μή. ἴπιο Θἐΐατη Ποο θϑὺ Ἰοπρίπβ ῥτο- 
ΒΎΘΑΙ απδτη γ68 ροϑοὶύ, Οὐγδιπαὰθ ἠπϑυϊίαμι ἐν τῷ πρὸς ἕτεραν γροιβδυὶ 
ΒΟ (1180 Ὁ 1); αἰατπὶ Ἰἀοῖτοο ἴῃ μἰὶβ τὸ πολιτικὸν ρυοῦθδαυὶ, ροβὺροῃὶ 
τὸ οἰκονομικόν, αὐαἷἰὰ 110 γεγθ ϑδὺ ὁ ἕτερος, πο πηΐπαβ, ἤδπι Θρουύαπι 
οδὺ αὖ ἸΙοθαῦ τηΐϊγαυ, ΟἿΣ ΠΟῚ ΠΟΙηΪπ6. ἀποαὰθ τοῦ πρὸς ἕτερον γϑύθηξο 
οὐ 1 Βαριᾶ Ῥυϊουῖβ ἀθβη  οπΐβ ταὐϊοπθ ἱπαϊοαύατη 5, ΡῸΥ ἀπϑπὶ τοὶ 
βοϊθηὐίατη τϑοῦθ ἀθ γϑυ}18 αἀπδοβυϊοπι θὰ8 ἀρ. Ὀοὶπᾶάθ αὐἱ ἠαβῦαπβ ϑϑὺ 86- 
συπάτθη οΘΠΘΥ Δ] Θιὴ 7αδ 1 τη νόμεμος Βαρτα γοοαθαΐαν, 6 ρ68 δαΐθυῃ ὕπτη 
ῬΓῸ ΘΙ ρα Ὀ]οδ 6 ἔοττηᾶ ἔπτη ῥγὸ Ἰθρ δ] αὔου!β ᾿π 4016 ναγῖαθ (1129 Ὁ 11---25): 
πὰπι ἸΡῚ θα ΟΠ, 56 νόμιμα ὅθι δίκαια ἃ νοϊαπίαξθ οἰγιύα 8 Πουηϊ- 
πα π6 δρύα βιιηῦ, δη οϑὺ αὐυοᾶ φύσει 5ὑθὺ 

ΕΥρῸ οοὐίατῃ οϑὺ, ἰϑίθτη αἰβραςαίομθπι ατι8}18 ἴῃ 8 Θχϑίϑῦ Ῥυϊουῖ 
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1184 96 πολιτικὸν δίκαιον. τοῦτο δέ ἐστιν ἐπὶ κοινωνῶν βίου πρὸς τὸ "' 

εἶναι αὐτάρχειαν, ἐλευϑέρων καὶ ἴσων Ἶ κατ᾽ ἀναλογίαν τ Ί 

κατ᾽ ἀριϑμόν᾽ ὥστε ὅσοις μή ἐστι τοῦτο, οὐκ ἔστι τούτοις πρὸς 

206. δέ ἐστιν] ΒΘΚΚ. ταΐπ. δ᾽ ἔστιν. 

ἀοοίγίπδθ Βαοοῦνγο οὖ ἔδυ Δ 1Π1ῶὼ γρούμ]ανῖ ; π66 ταΐπαβ οοπδίαθ, θδπὶ 
ααδιη ἸΘρίτησβ τὰ ν88 28---ὧὁθ δὰ ρμυδϑοθάριηψις δἀβουίωπι 6886 αὖ βιιβρὶ- 
οδηάθτχῃ 810 810 ἸοΟΟ΄ ΠΠ]δ τ 6586 ἀο]θούαιῃ. ὥϑ'8α δ]τα οϑὺ μᾶθο 1 6] Χ 886, 
αἸϊαὰ 60 Ῥγορυθαϊ αὖ Ραύθιηυβ 6 οορηϊδο Αὐϊβίοἑθ!β ΘΟηβ1110 αυθοδαχη 
ΟΡΒ ἴρβοβ ροββθ γϑϑύϊαθσθ, Τὰ θηΐπι οἹἵτη οοπαῦτβ ΤΎΘΠ ΘΙ θη θαΥΡΊαΒ 
(ἰουϊὦς ῬΒεἰἐτάρο ὁπν δ] ορηΐε 80. Π1| ρὰρ. 899---444), αὖ αὐυτη 
Ὁ1185 το] θδύϊαβ ὑὰπὶ ὨῸ7π5 ΟΔΡ 5 ἀπηοα!ίαίθϑ 6 πηρᾶϊο Το]! ογοῦ, πῦτο Εὶ 
ἴῃ ΠΟΥ ΟΥἀηθη τϑαδοίο Ῥοβὺ ἱπνοηΐαμη τὴν ἐν μέρει ἀρετῆς δικαι- 
οσύνην ((ΔΡ. 4) οδρ᾿δ5. ποηΐ τηδχίτηδτη ρδγύθτῃ Ῥοποθαῦ, ἀοῖπᾶθ τὸ ἀν- 
τιπεπονϑός (ὁ. 8); βιροθάθσθ θῶ ἀθ ααΐθυβ ΠΌΠΟ ὩρΊπιτι5 (1184 ἃ 28 
5866.) Ἰηὐθγροβιίδαιθ αἰνβίομθ 1]ὼ τῆς κατὰ μέρος 1180 Ὁ 80--1181 ἃ 9 
Ρουϑὶ δὰ τὸ διανεμητικὸν δία τὸ διορϑωτικόν (οᾶρ. 6. 7). Θύδπι 
σομπ]θούασϑηη αἱ ΡΘῚ βίῃραϊα, απδθαιθ ρϑυρθπᾶθυθ νοῦ ((4 αποᾶ ἢ. 1. 
ΠΘΥῚ πραυ) νἱάθαῦ ἃπηοη ἴω τϑιηοὐΐβ ΠΟΠΠ}1}18 γὙ61 γηα] 018. τη] 6 50115 
ὕμτῃ ἴῃ γ6 ἔπη Ῥδββὶμι ἴῃ ὙΘΥ8Β. Βα ημδβοδηθαν 8186. οὖ [ουῦθ. τηϑουθΒ. 
Μὺ ομηπῖπο αὐ θη τ]; ΡῚ8 ῬΓΟΡΔΌ1186 οδῦ, ὕπτη 186 518. ΠΟΒΠ11}15. ῥυβεϊπὶ 
ΠΌΥῚ ραρίηΐϊβ αὐδοᾶδη ἰηὐθγοί ἀϊβθθ τηϑ]θασθ τϑαθπο οοπρ]υϊϊ παῦδι, 6886, 
ὕπτη 6 ἀσδθυβ αἰββου οι οηϊ θὰ8 Βὰ Ὁ ἤπθηι ροὐἰββίτη μι οοηροβῦα 6886. δτιῦ 
αὐδ ῥῬγϑθβέο θββδηὺ δῦ αὐδθ τηϑρὶβ Ὀ]δοιϊββθηῦ, αὐ Ἰηΐθρτῶ οδρὶΐα 
ΒΟΪαὔο ῬΥΪΟΥῚΒ. ΟΥΙηἶ8. νἱ 0 ]0 πϑβοῖο απὸ οδϑα ἔθιηθῦθ 6886 Ῥϑυτηϊϑῦδ. 

20. τοῦτο δέ ἐστιν (γ61] αυοᾶὰ ΒΕΚΚ. πτηΐη. οουτοχίὺ.,, δ᾽ ἔστιν“) 86. 
τὸ πολιτικὸν δέκαιον. Ἰὰ 6586 τὸ ξητούμενον (γ8 26) πῃ ΜΜ. πβδθρίιβ 
ἰδοταξαν 1194 Ὁ (8) 21; 1196 ἃ 6; (1196 ἃ 81). 

21. πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρκειαν. Ησο Βοιηΐπατῃ βοοϊθύα ϊ ἴῃ ΤΘΡΌΡ]ῖοα 
ἦατι ὃ Ρ]αίομθ Ρτοροβί απ οϑὺ (ἴθρ. Β869 γίνεται πόλις ἐπεὶ τυγχάνει 
ἕκαστος ἡμῶν οὐκ αὐτάρχης, ἀλλὰ πολλῶν ἐνδεής), Ἰάθιπαθθ ἴῃ ΝΟ. 
Ῥγονίβυιση αἀαστῃ τὸ αὔταρκες φαοᾶ δα Ὀθαξ ωξθηι ἀθϑιἀδυαῦαν οἴϊδμι δῶ 
ΘΟΙΉΡ]Θοὐἱ ἀϊοθυθῦαν αὐιῶθ οτημΐπο οἰνί θα5 Βαϊβοογθαὺ 1097 Ὁ 8 5α. 

21. ἐλευϑέρων καὶ ἴσων ἢ κατ᾽. ἀναλογίαν ἢ κατ᾽ ἀριϑμόν. ὕὉΌὶ 
δημοκρατικῶς ἴρβῶ ΠΠρογέαβ ραγιἑαΐθμι οἔβοογθ νἱάθυαν, 10] τὸ ἴσον κατ᾽ 
ἀριϑμὸν οδ. Νϑαὰχβ βηΐπὶ ἰᾷ απδουῖϊδαν απ81685 τουϑγῶ βἰπὺ, 568 απδηι- 
πϑπι δα ἀξίαν Ῥγὸ συϑὶρα]οαθ ταὐίομθ δϑϑυϊηθηξασ. Τί δὺ αὐ ἐν ἐλευ- ᾿ 
ϑέροις καὶ ἴσοις ῬΘΥ 858 ἔθγβ ἰάθη 6888 ροεβὶῦ αποᾷ ἐν δημοκρατίᾳ, νο]αΐ : 
1201 ἃ 29 584., αἀἀθηὶ Ῥο]  ϊοογττα Ἰοσῦτα οὔΐαια ΟὉ βθηὐθηίδιῃ 1ῃ ΠῚΒ 

. ΘΟμημη ΘΗ ῥα 18 ΤΩ ΘΙΠ ΟΥ̓ ἴδβ αβδὺ: ἐξ ὧν δὲ δεὶ ἕν γενέσϑαι, εἴδει δια- 
φέρει. διόπερ τὸ ἴσον τὸ ἀντιπεπονϑὸς σώξει τὰς πόλεις, ὥσπερ ἐν 

τοῖς ἠϑικοῖς εἴρηται πρότερον᾽ ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἐλευϑέροις καὶ ἴσοις (μ 
᾿ααϊθαβ τἱχ 6586 υἱάοίαν τὸ εἴδει διαφέρον) ἀνάγκη τοῦτ᾽ (τὸ ἀἄντι- 

᾿ πεπονθὸς) εἶναι" ἅμα γὰρ οὐχ οἷόν τὲ πάντας ἄρχειν. ΝιΙπαΐτυμη αἵ 
κοινωνίαι αἵ ἀλλακτικαὶ, δᾷ αἀὐδ8 βαρ Νίο. Ε 8 τὸ ἀντιπεπονϑὸς 
τϑίβγθαύαν, δέατι ἰδία, ἀλλαγὴ ἐν τῷ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι γ68 88 15. ἴη- 
ὕβυ 886 ἀϊνθιβδθ βαηῦ. 

28. ὥστε ὅσοις μή ἐστι τοῦτο: 5ῖπ6 γογ0ο ἰρίθαν, 51 δᾶ βϑαιθηΐθυω 

ΡΥ ΎΥ Ψ ΎΝΝΝ 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ: 118. Ε 10. 551 

᾿ ᾽ 

Ετὸ ἀλλήλους τὸ πολιτικὸν δέκαιον, ἀλλὰ τὶ δίκαιον καὶ καϑ' τι84 430 
ε ς ΕΣ ὁμοιότητα. ἔστι γὰρ δίκαιον, οἷς καὶ νόμος πρὸς αὑτούς" 80 

νόμος δ᾽, ἐν οἷς ἀδικία' ἡ γὰρ δίκη κρίσις τοῦ δικαίου καὶ Θὃὺ, 
“2. τὶ τὺ ὅ..,4 , ΡΑΣ ΤΗΣ » ΄ πΝΣ ἢ, φ.. π Γ ἕως 

πελες, τοῦ ἀδίκου ἐν οἷς δ᾽ ἀδικία, καὶ τὸ ἀδικεῖν ἐν τούτοις" [ἐν οἷς 7... ἐἐ-- 
ὑγΐ Δ ἀρτον ἂν ττῳ ὰ 3 - 3 εξεξ “- ϑν ἢ ᾿ , ς᾽.» ΐ 

τ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐ πᾶσιν ἀδικία") τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ πλέον αὑτῷ 
-" "» . -" -" ς -" " 

ἧς ΒΝ νέμειν τῶν ἁπλῶς ἀγαϑῶν, ἔλαττον δὲ τῶν ἁπλῶς κακῶν. 
; ι 2 - » » 2 δ «ἃ ΄ δ’ ἕ τες ς 

διὸ οὔκ ἐῶμεν ἄρχειν ἀνϑρῶπον. ἀλλα τὸν λόγον, οτι ἑαυτῷ 88 
π. ᾿νε ῳ ’ ᾽, " 3 ς » , 

τοῦτο ποιεῖ καὶ γίνεται τύραννος. ἔστι δ᾽ ὁ ἄρχων φύλαξιιϑεν 

τ, ΧἝικεν 

29. ἀλλὰ τὶ] ΒΕΚΚ. ἀλλά τι. 80. πρὸς αὑτούς] ΒΕΚΚ. πρὸς αὐτούς. 
82. 38. [ἐν οἷς --- ἀδικία] τη816 δᾶ. 

αἰβραξζεθίοηθιη ῥγοβριοϊαῦαν, ᾿πέθυ τηᾶυθβ οὖ ἴθυηϊπαβ, ἱπίθυ υἱτῸβ οὖ ἴπη- 
ῬαθοΥοβ πρὸ κατ᾽ ἀναλογίαν πιΘο κατ᾽ ἀριϑμὸν γρανίζαξθια 6586 οομπβέδῦ. 
'Τογύϊαχμη οπΐπη σθπιβ, τὸ δεσποτικόν, ῬΘῚ ποιηθη ἐλευϑέρων Θχοθρύμπι. 

80--84. ἔστι γὰρ δίκαιον...... ἔλαττον δὲ τῶν ἁπλῶς κακῶν. 
Οοπὔϊπυα ΡΘῚ τηθτη τα ἀγσυτηθηΐαθίο. [ἢ απ ᾿υϊμηαμπη αὐἰάθηη ποπηΐῃ 1] 
τηπίαπάμπτη οὐδ; γϑὰ 80 δπΐπη βουϊθθπάυτη οἷς καὶ νόμος πρὸς αὑτούς 
(ᾷ(. 6. πρὸς ἀλλήλους); ρταοίογθα γβ 82. 88 σϑῦθα ἐν οἷς δὲ τὸ ἀδικεῖν, 
οὐ πᾶσιν ἀδικία, Ῥατύτα οἸορσαπέου ἀϊοΐα δὲ βαροενδοδηθα δα βϑπἐθηἐϊδτη, 
ο΄ οῖοπᾶα. δ τϑβϑίαπὸ ᾿ξ απἰάθιη, αὐδέθηθβ ἰπ4θ Ρ6. ρατγὑϊουϊα μι διὸ 
γ8 8 τϑοΐθ ρουσιίαν δὰ ργοχίτηδ, βαπὺ ρϑυβρίου Ὑ γιατ δυο ΠΟ ΏΪΔ ΠῚ 
Ῥγυαάθηβ 114 ῬΡΆΘΙΟΙ ρϑυῖοθα βἰσηϊβορίϊο (ὦ 8ὔ---Ὁ 8) ἃ ἀθιηηοπβίγαπαξ 
7α8ὲ1 παξαγᾷ αὐδδὶ ἴπ ἀσνθυ οα] τη ἴρβα ὑγϑηβιῦ, Ὠ1 8110 τηΐητβ αὐϑουϊθαν, 
απὸ βρθοίθῦ οὐμηῖβ πᾶθο διριτηθηξαϊο τυ8 80---ὃ4 ν6ὶ] αὐἱᾶὰ νϑὶὺ ΠΙσπα 

; γὰρ πηᾶθ γβ5 80 οταϊέασ. Οὕὑᾶ 46 τὸ ἴἴὰ οθῆβθο. Αα τϑπὶ ᾳαὰδθ Π60688- 
βαγα βαηῦ, Ὀτουΐαβ αὐἰάθτη 564 Ρ]θηῖθβ Ὁ 18---1ὔ ἰξοσατα Ἰθσυιηξαν, 
Θυοάβὶ ϑηΐτη τὸ δέκαιον ἀθαὰθ δὸ τὸ ἄδικον ΠΟΠΉΪΒΙ ᾿πῦθυ 605 θϑῦ, ᾿πίθυ 
απο Ιθχ γαϊθῦ; Ἰθὸχ γϑῖὸ ποῃηἶβὶ ἱπίθυ 605 αἱ ρᾶγθβ βυπὺῦ ΡΥ θγα 6 
Ῥαυέϊοῖροβ ποποόασῃ ἴπ οἰνιαίθ: σγϑοῖθ οο] Πριδαγ, τὸ δίκαιον τϑυθυαῶ 6886 
τὸ πολιτικὸν δίκαιον αὐἱρρθ αποᾶ (ὦ 27) ἐν ἐλευϑέροις καὶ ἴσοις 510. 
Θυομηῖητιβ ϑαξθτα μᾶθο6 ἀθιποηβέγαιο γβ 80--- 84 οοπέθοῦεα, 6586 αἱοὶ ροβϑβί, 
πηροᾶϊξ αποᾶᾷ ἀδθβδὺ ὑπὸ 118, οπαποίαιίϊο ὅτε ἐπεφύκει νόμος ἐν οἷς 
ὑπάρχει ἰσότης (Ὁ 14. 16). Αὐὖ ἰριθαῦ Βᾶθο αἰβαθηΐθ αἰϊαύαπι βθηΐθη- 
ἐϊδσθτι οορίᾶ (διὸ... γνβ 86 54.) 80 ἴρβο Αυὐϊβύοίθιθ πορίϑοΐα δβὺ, δαῦ 
(14 αὐυοᾷ ἔοτίε γοορθβ ἦν... ἦσαν Ὁ 14 νἱἀθαπόαν ργοθδγθ) ἱπνίζο 1110 
Ῥ6Ὶ οογγαρύθίδτη 6188. 5 Ἶ 

8ὅ. διὸ οὐκ ἐῶμεν ἄρχειν ἄνϑρωπον: αὐἱ Θπΐπι πθοθββατίο ϑάταϊϊ- 
ἔὰν ἄρχων Ὁ 1, Ἰορίθυβ ᾿πβουυθη8Β ΠῸῚ ἴρβθ ἄρχει. --- Π6. βϑπέθη δ ἴἰδ 
Ῥτοϊαίᾷ, δὰ Ῥοϊιύϊοα, νοὶαΐ δὰ 1282 Ὁ 8: 1287 ἃ 88: 1272 Ὁ 1; 1281 
ᾧ 8ῦ; 1280 ἃ 7; 1288 ἃ 18; οὗ μοῦ. 1884 Ὁ 12 4]., οὐ ἀρϑπάμμι. 
Νβαῖθ θηΐτη Πᾶ6Ο γ685 ἴῃ Αγϊβίοθθὶθ βἰτωρίοχ θϑῦ, ἀπππὶ τηο0 ᾿πηρΘυ τι πὰ 
ὙΘΙῚ ΥΘΡΊΒ, απἱ ραΐτϊβ ἔδυ ἱπιβίαυ σι θθυπδηβ (γ. 1160 Ὁ 26. 27; 199 
Ὁ 1) Ἰορίθυβ υἱχ θσθὺ, ργδϑίθυ. οὐχηΐα, ἰαπαθῦ, τηοᾶο τϑυθύβϑαβ απδϑ81 δὰ 
Ὑ65 απ8165 ᾿πῦθυ ασυαθοοβ τιϑὰ γϑηϊθθθηῦ, ἴῃ τιη18 ἸΘρΊθτι8 Ροβιΐαπι πολι- 
᾿τεέαν οσοτητηθηᾶοί, αὐ αὐϑηύατα ΠΘΥῚ ροὐθϑὺ ργϑθβιαἴππι βἰὺ οοηῦγα, τη8]885 
Ῥοϊοῃίίατα ουρταἀϊξαῦθβ. : 

1. καὶ γίνεται τύραννος: απὸ αὐϊάθηι ἔβο}}} ποροῦϊο ρουυθηϊθῦ, ἀππὶ 

ἀλλ κπ Δα, 
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Ἄς, 
1184 ν2 τοῦ δικαίου, εἰ δὲ τοῦ δικαίου, καὶ τοῦ ἴσουν. ἐπεὶ δ᾽ Οὐ ἀἐ ΕΝ κ ο 

'πλέον᾽ εἶναι ϑύπεν εἴπερ δίκαμρρ᾽ ( ὖ. γὰρ «νέμει πλέον τοῦ 

ἁπλῶς ἀγαϑοῦ͵ αὑτῷ, εἰ μὴ υδετα τὸν ἀνάλογόν. ἐστιν") διὸ 
ἑτέρῳ ποιεῖ (καὶ διὰ τοῦτο ἀλλότριον εἶναί ῬΟΘΙΕ ἀγαϑὸν 
τὴν δικαιοσύνην, καϑάπερ ἐλέχϑη καὶ πρότερον. .) ισϑὸς 
ἄρα τις δοτέος, τοῦτο δὲ τιμὴ καὶ γέρας" ὅτῳ δὲ μὴ ἵἱχανὰ 

σι 

Ν 

{κ -οπαδλετικὰ τὰ τοιαῦτα, οὗτοι γένονται τύραννοι. τὸ δὲ ἀὲθπυκιωδω δίκαιον κα 

τ ύκρικα ε ὗν ε: ᾿πρ το νου ν νὸς ἀπ ον κεν ἢ 

το Ὑξεποτικαν 
ΑάοσΥ Φ : ᾿ » ᾿ . . 

"τς τῖο ἐρὴ τος 105. ΟἸΉΠΪΒ ῬΘΠ6Β ἴρθαμι οϑὺ (ἀνϑρώπον ἄρχοντος). Ῥδιϊο δπῖπι Δ] 6. 
κτς 2 ᾿“{σῖ' . ᾿ ᾿ “- - - 
 σικετν ἰάθη. νβ 8 (οὗτοι γίνονται. τύραννοι) (δ 118 αϊοίιμη οϑῦ,. ααἱ ὑὰπαῦπδπι 

φύλακες τοῦ δικαίου γο] νομοφύλακες Θγοοείί, τοῦ ρ6Υ πη] ἰβθθυ πὰ ΘΟΓΆΠῚ 
ὁ λόγος αὐ8}15 τϑοθρύμβ ἴπ οἰνιθαξθ οϑῦ γαϊθαῦ, μ1}110 τηΐπαβ οοηύτα Πάθπι 

ΟΡΙῸ τηϊηϊβύσίβ ἀουηϊηΐ ἢἤου] νο] αὖ. 
:- 

ῶ--Ἴ. ἐπεὶ δ᾽ οὐθὲν αὐτῷ πλέον... .. μισϑὸς ἄρα τις δοτέος. 
Ἰῦοοθ θχθιρίατη 1Π]ᾶυατι ῬΥΟΡρΟΒι Ομ, ἴῃ ααἰθυ8. ὩΠΘΘΡΒ5. Θδῦ, ταὔγτιηι 
τη} 18. ἀἸθΘτΘ ᾿πύθυροβϑι ῖβ Ὀ] αυ]θὺ8 βϑηὐθη 5. ἀροάοβιη δα! ρανὑϊου]ῶ 
ἄρα ν6] 5[121}} βυγηδυῖ, δ δὴ τὸ ἀνακόλουϑον διθθδθ; δοχυιρἑίῶ οπίτη 
οοπδέντιοὀίομθ ῬῸῚ ρᾶιύϊουϊαμι ἄρα δα ἱπορρύμπμι βθυποπθτα τϑυθυθϊ. 

ὅ. διὸ ἑτέρῳ ποιεῖ: ,, αἸϊὰ5. ἰστθαν στα ἴδοι αποάοαπατιθ [αοιῦ “,, 
Τϊαποῦ θηΐμη, τὸ πλέον νέμειν (ν5 8) ἴπ τῷ ποιεῖν ἸῸΠ ῬΟΒΒ6 ᾿η 6 ]]1ρῚ, 
ααδθ πούϊο βαργῶ ἰπ ὙΘ 8. βἰ τ Π]Π1π18 ὅτε ἑαυτῷ τοῦτο ποιεὶ ἃ 8 τθοῦθ 
ΟΧ γϑιι ἃ 88 διοθββθθδίαγ, 

6. καϑάπερ ἐλέχϑη καὶ πρότερον: 1180 ἃ 8, ατὸ ἴοοο 4ἀθ σθπο- 
τῶ 11 ἡαδυιθϊῷ αὐδογθθαΐαν. Αὐ ἴα, αὖ ταῦϊο τοῦ ἀλλότριον ἀγαϑὸν οϑβοῦ 
τὸ πρὸς ἕτερον, αποα Ομ ἠπευϊῖαθ οοτητησιπθ οϑύ. 

8--18. Ῥο]ϊπϑϑηύαν τὰ οὐ πολιτικὰ δίκαια (λεγόμενα καϑ' ὁμοιό- 
τητὰ ἃ 3239).. Θαοχγιπι ὑτῖα Ἰᾶτη σόπογῶ ΔρρΘΙ]δαῦαν τὸ δεσποτικὸν τὸ 
πατρικὸν τὸ οἰκονομικὸν (πρὸς γυναῖκα), αὐδτηαπδηι βαπῦ Ρ᾽ατα ν. 1189 
Ὁ 8ὅ 54. διαφέρει δὲ καὶ τὰ δίκαια" οὐ γὰρ ταὐτὰ γονεῦσι πρὸς τέκνα 

, καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀλλήλους, οὐδ᾽ ἑταίροις καὶ πολίταις, ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων φιλιῶν (γοϊαῦ οδἰΐαιη υἱῷ πρὸς πατέρα οοὗ. 1168 Ὁ 1 54.). 
'Τυῖα δαΐθια 1Π1ὼ ργαθοίρυ βαπῦ; οἵ, Ῥοῦ. 4, υὐἱ τῆς οἰκονομικῆς Ῥτδθ- 
[6 τὴν χρηματιστικὴν Ῥατίοβ ῥτοροηππῦιν ἡ δεσποτικὴ ἡ γαμικὴ ἡ 
τεχνοποιητικὴ 5θ1: πατρική. ἴῃ Πῖδβ, αὐπτ 46 τ οππηϊῶ ΘΟΠοϊπδηῦ, ΠΟῚ 
ἕαρτοῦ αποάδαμι ἴῃ ποιηΐηθ τῆς οἰκονομικῆς ἀἸδογπηθη. ὥθα ὙΘΥΘΟΥ πὸ 
18. ἀϑιι8, ααἱ γ8 17 ΝΙΘΟΙΊΔΟΙ 618. θ]δουϊδ, αὖ τὸ οὐκονομικὸν ποη ὑδηύτιτα 
τῷ πολιτικῷ 868 οὐΐδιη τῷ πρὸς τέκνα καὶ κτήματα ορροβίξατα δα ππὰπι 
τη υϊποπΐατη τϑίθγαθαν, Ἰοπρὶαβ ἃ τϑοθρίο γϑοθᾶδῦ. Ὑ. 1218 Ὁ 88 ἡ 
τέκνων ἀρχὴ καὶ γυναικὸς καὶ τῆς οἰκίας πάσης ἣν δὴ καλοῦμεν οἶκο- 
νομικήν; 1188 Ὁ ὅ κατὰ μεταφορὰν δὲ καὶ ὁμοιότητά ἐστιν οὐκ αὐτῷ 
πρὸς αὑτὸν δίκαιον ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ τισίν, οὐ πᾶν δὲ δίκαιον ἀλλὰ τὸ 
δεσποτικὸν ἢ τὸ οἰκονομικόν: ὃ ῬΥΟΡΔΌΪ8, ἴῃ ἰδ015. βουιρύοσθιῃ. 1106 - 
ΓΟΥΌΤΙ ΠῸῚ ζα͵886 τηϑιποσθη  ΝῸ ἴῃ ΜΜ. αυΐᾶριη. αὐἰάαπατα νυἱδαρο- 
τϑηᾶαμι ἄστη 1194 Ὁ 20 βουϊθυπὺ εἰ καὶ ἔότιν αὐτῷ (τῷ δούλῳ 56.) δί- 
καιόν τι, τὸ οἰκονομικὸν δίκαιον πρὸς αὐτόν ἐστιν. 



ΟΣ νὼ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Ε 10.ὄ 5388 

ον ᾿ ᾽ 4 τῶν ΄ 4 Δ δὲ ᾿ 2 δ 
410 χαὶ τὸ πατρικὸν οὐ ταὐτὸν τούτοις ἀλλ᾽ ὅμοιον᾽ οὐ γάρ ἐστιν τ184 »9 

2 , κ ᾿ 6 ἄρ - δ: ᾿ " ) ’ ἀδικία πρὸς τὰ αὑτοῦ ἁπλῶς, τὸ δὲ χτῆμα καὶ τὸ τέχνον, 10 

ἕως ἂν ἢ πηλίκον χαὶ μὴ χωρισϑῇ, ὥσπερ μέρος αὐτοῦ, 
αὑτὸν δ᾽ οὐϑεὶς «προχερεβερι λάπτειν᾽ διὸ οὐκ ἔστιν ἀδικία 

πρὸς αὐτά. οὐδ᾽ ἄρα, ἄδικόν πὐδδιᾶ δί Σδν ὦ τὸ πολιτικόν. κατὰ -“Ἐ-. --.- 
ἜΞΩ “ον, 

νόμον γὰρ ἦν, καὶ ἐν οἷς ἐπεφύκει εἶναι νόμος᾽ οὗτοι δ᾽ ἦσαν 

οἷς ὑπάρχει ἰσότης τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι. διὸ μᾶλλον 1τῦ 

9. τούτοις] 86γ. τούτῳ. 10. ΚΡΤΙ καὶ τέκνον. 11. ΚΡΟΡ καὶ 
χωρισϑῇ. 18. πρὸς αὐτά] 6 οοη].; πρὸς αὑτόν ΒΟΚΚ. ο. ἢ. ἄδικον] 
ΚΡ ἀδικέα ὃν. 

9. οὐ ταὐτὸν τούτοις: αἀὐστ 781 ΘΘΠΘΥδ, ΘΌΤ ΘΘΠΘΓΘ ΘΟ ρΡΟΠΘμἄἃ, 
βἰηῦ, νἱχ σϑυττη Ὀ]Όαγ]6 ἰβέθα ταῦτα οΥῦ, απο ποη Βαθοῦ δὰ αποὰ ἀ6- 
γἱπούμθτῃ δι. 

10. 11, τὰ αὑτοῦ ἁπλῶς .... μέρος αὐτοῦ: 11π4,͵ 5] 5 τ ]ΠΠτηα ἀϊβοθυ- 
ποτ Ἰαθθαῦ, τηὰρὶβ δα βϑύνοβ (χτήματα, ὄργανα ἔμψυχα), πος δὰ ἸΠθθοβ 
Ρογἐπεῦ. Ὀϊτοβααο Υ6 10 80 ᾿ἰη]υβίο Βουλΐηθ, βἰαπίάθιη 1116 ΠΟ ΠΪβὶ πρὸς 
ἕτερον ρϑοοϑαῦ, ποῦ Ρϑέΐ Βα 15 ᾿ααθῦ υ. Βαρ να). 

12. διὸ οὐκ ἔστιν ἀδικία πρὸς αὑτόν (Β6ΚΚ.) Β΄'πθ ἄἀπδῖο 7δπὶ δὰ 
μᾶπο ἀποαὰθ ΘΟΠΟΙ πβίοηθιῃ σία ἢγντηδίδ, ογαῦ, δἰαπθ δατϊάθαῦ ἔογβιίδη 
ΔΗΘαϊ, τὰ δα απδοϑύϊοηθη, 46 απ ᾿πΐτα Ρ]85 561η61 δπάΐθηιβ, δαϊξιιη 
ὩΡΘΥ. Αὐδαμηθη ααἱ ῬΥΟΌΘ ᾿Ἰη θ]]χουιῦ, ργοχίσηἃ βοηξθηὐ ἃ δᾶθο ἰδη- 
ζυχπτηοᾶο δα ΠΙΌΘΙῸΒ βθυύυόβϑαῖθ βρθϑοίαυι αὖ γβ 18 16 σοΙη ΘΠ ΟΥ̓ τ 
αὐἰάθιη πρὸς οὖς 6556 ἄδικον οὐ δώκαιον ποροϑῦαι: αββϑηθθῦ ρούϊιβ οοπ- 
ἡδοὐαγᾷ βουϊθθπε πρὸς αὐτά. δ΄. δηΐπι ἀθπιοπβίγα ομϊβ ρατίθβ τθοῦθ 
5686. Θχοϊριθηΐ. 

14, ἐν οἷς ἐπεφύκει εἶναι νόμος. Ἔν οἷς: οὐθπίτη περὶ αὐτῶν, 
γοϊαὺ περὶ τεκνοποιίας, τροφῆς, παιδείας, Ἰαρθβ 6886, ααἱθι8 Ῥδυθηΐεβ 
Υγ6] οὐϊαιη ΠΘΥῚ αὐδπὶ πιδχίτηθ ΟὈ] σοῦ βἰπξ, ᾿πῆύϊδυ! 58 η6 πῸῃ Θβὺ ἴῃ 
ΔΏΪΤΗΟ. 

14. 1. οὗτοι δ᾽ ἦσαν οἷς ὑπάρχει ἰσότης τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι. 

Ῥιβθέθυϊξα, ααδθ δπξθοθάππὶ ἦν... ἐπεφύκει, αὐδηπαπδπι οοτητποᾶθ δὰ 
Ῥυΐογα (α 80 ἔστι δίκαιον οἷς καὶ νόμος πρὸς αὑτούς) τοξογιιπίατ, ἐδηηθῃ 
ῬΘΥ 868 Ῥ΄Ὸ τϑύομθ βϑηϊθηξίδγττη πγρούμοίϊοθ ἀϊοία, ροββαμῦ 6886. Αὐ 
ἦσαν πιϑορεβατίο υοϑριοἰθπξϊβ οδὺ. Ὁ[πᾷ6 αἰ βουϊξαβ αὐδοάδηι οὐἴδατ (ν. 
ει 4 80---8ὃ4). Νοαὰθ ρηΐτη ποὺ ἴῃ οαρὶΐθ πθαὰθ ὑβαιϊδῶπη ἴῃ ΝΟ. ἰβία 
ἰσότης τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι ἰαπαθδιη ἔαπάδπηθηύιπι οτημΐβ τοὶ- 
ῬΘ]οαθ ροβὑυϊαία, θβὺ. ὕΟδυίθ 118 ἰσότης ἢ κατ᾽ ἀναλογίαν ἢ κατ᾽ 
ἀριϑμὸν ἃ 231 οἰΐδιη ᾿ἰπῦθυ 6ὸ5 δϑβῦ, ἀπουττι Δ] 1ατιδ, ρϑγ8 7αβύαϊη ΟὟ οδα- 
βῶτῃ δια τηδρ᾽βιγαϊβ ποὰ δαπηϊ αν. Εἰ οἸηπῖηο Ασϊβίοϊθιθβ 60 τβαὰθ 
Ρτορτραϊξαν, αὖ οἴγθια (46 οἶγα θηΐτα ἴῃ πἰβ αὐϑουϊθαγ) 6886 αἷοαῦ ᾧ 
ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς ((21ὅ Ὁ 18), 5Βεα 
Ἰθοτίαἑῖβ οἰν να ἴβαθθ 6886 τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν (1817 Ὁ 3) 
ποθὴ ἰρβὶ νἱαἀθίαν, 568 τοῖς δημοτικοῖς (10. ν8 10 5.). 

16. διὸ μᾶλλον πρὸς γυναῖκα ἐστι δίκαιον 860. Ἰἀοἶτοο͵ αὐδι ᾿ΥΟρῖτιβ 
δα ΠΠΊατὰ ρανζαΐθμι σαῦο ἀπδ8 ᾿πῦθε ὁοη]αρθ8β ϑβὺ δοοθαϊῦ. ΝΙΝ στη 
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ΟΥ̓ ὡς τὸ ἢ κ᾿ ᾿ »Ἥ 

πϑάνι πρὸς γυναῖκα ἐστι δίκαιον ἡ πρὸς τέκνα καὶ͵ χτήματα; τοῦτο Ε τὸ 

{ 
»"Ἑ 

ῶ-. 

, : μ 
γάρ ἐστι τὸ οἰκονομικὸν δίκαιον" ἕτερον δὲ καὶ τουτὸ τοῖ. πολι- 
τικοῦ. τοῦ δὲ πολιτικοῦ δικαίου τὸ μὲν φυσικόν ἐστι τὸ δὲ ς 

18. ζοῦ δὲ -- φυσικὸν] ΚΡ δικαίου(.) τὸ μὲν γὰρ φυσικόν. 
κοαι.-- πλιθϑς Ὦοςς ολο 

ἱμεἄρχει αὐϊάθηῃ οὐ γἱν οὺ ραΐθι, βθᾶ γυναικὸς (αὐ ῬΟ]. 4 Ἰοαππηΐαι) πολι- 
Ὡς τικῶς, αὖ τέκνων βασιλικῶς. 

16. τὸ οἰκονομικὸν δίκαιον: ΠοΟ ποηθη, αποᾶ ἐούίιβ σΌ ΠΟΥ ἶβ 6886 
γἱάἀραύαν, πἴο δὰ ἀπατη ΘΟὨ)ρΡΊαμ γ ἰδία 6586 βαργῶ ποίανίτημβ. Θιδθ 
788. Θὐϊδηι 81 γ8 17 οὔσῃ ΜΡ ἕτερον δὲ τοῦτο τοῦ πολιτικοῦ Ῥ1Ὸ ἕτερον 
δὲ καὶ τοῦτο .. Βουϊθαῦαν, βῴδϊδ αἰ Ἰοηρθ ρίασα πιπῤαΐω ἔπουϊηῦ. Αὐ 
τα αὐ] αὔτιτη 6886 ΒΘΥΟΠ6 ΠῚ ἱπΠ46 Ῥούϊα8 ΘΟΠ]ΘοΘτῖβ αὐοὰ ΚΡ γββ 17. 18 
ἰὼ Θχμῖροῦὺ ἕτερον δὲ καὶ τοῦτο τοῦ πολιτικοῦ δικαίου τὸ μὲν γὰρ 
φυσικόν κ' τ. 1. 

18 β5αα. Ουοᾶ --- 1185 ἃ ὅ Θχροπίξην ἀἰβουϊσηθη ἰμΐου τὸ φυσικὸν 
οὖ ἰπέθυ. τὸ νομικὸν δίκαιον τ αὐϊάθιη οὐΐδτη δᾷ τὸ οἰκονομικὸν Ῥ61- 
ὑπο ἷδ: νϑ]αῦ δὶ ἴῃ Ῥουβὶβ. ἡ, τοῦ πατρὸς ἀρχὴ τι8]6 τυραννικὴ οδὺ ἰαοία 
(1160. Ὁ 27 584.), οομηύτω πδίαγδιη ϑϑὺ αποὰ τῷ δοκεῖν (1184 Ὁ 20) 5θὰ 
ἴῃ Ἰαροηη Δ ὈΪ 5θὰ ἀϑὰ ΠοΥατη τϑοθρύστη δύ. Βθέοσξασ ααύθιη 80 1ηἰθϊο 
ἐούαμι ἀϊβουίΐτηθη δᾶ τὸ πολιτικὸν ἴπ αἀὰὸ ροἐϊββίτηθση. οθυπδέαν. -- 
υδοδίϊο βδὴθ ἰΐω στῶν βϑίσηδ, ταουθύαν, ὑυϊδα 1118. π᾿ Β080118 ΟὙΘΘΟΟΓΌΙη, 

864 αὐδὸ Υἱχ πϑαῦδπι Τη6]1π5 αἸΠρϑηὐαϑυθ ἴῃ ἸΙΌΥΪΒ α08 ΠΟΥ. Π18 ὑγῶ- 
οἰαύα 5ἰὉ αὐδῶ ἴπ πδο ἀπδιηαπᾶϊη Ὀτθυὶ Αὐἰβέοίθ!β ἀϊβρυΐα ίοπθ. Ἐδὺ 
ὙΘΙῸ Ῥυϊπηαση 1}}} τὸ φυσικὸν δίκαιον 1ᾷ αποᾶ πανταχοῦ ναϊ]οὺ; αὐοὰᾶ 
Θηΐμ δἰθυατη αὐάϊῦ οὐ τῷ δοκεῖν ἢ μή γ8 20 ἴα ὑαπύσπτη πογῶ πούϊομθ 
ΘΟΡ Ι ΙΟΠΘμ δυρσουθὺ, δὶ ὈΙδουϊββοῦ ἀϊοθυθ ἀπᾶθ ἤᾷθιη ἰθὺ οὐηηθ8 Βᾶ- 
Ῥοαὺ αποὰ δέϊαμι β'π ἀθογθίο μυσηδπο ταύτῃ θϑύ. Αὖὐ Π]π σγϑυαμα θα, 
τὸ πανταχοῦ, ἀυτητηοᾶο τοούθ ᾿πὐθ]]Πσαῦαγ, πϑοθββαιίο ἱποϊαᾷογ τὸ ἀεί. 
Ηὰύΐο φυσικῷ αὐοᾶ ὑδπατδᾶτι νομικὸν ΟρΡρομὶδαῦ, απθιηδατηοατπι τϑοΐθ 
γοσδίον τὸ ϑέσει γο1] συνθήκῃ 5. κατὰ συνθήκην (1184 Ὁ 82. 85) ν6] 
τάξει (1185 ἃ 10), ᾿ΐα πἰπηΐγυτη 118 οὖ Ἰοθούασα οὗ ὑθιηρουΐβ Βηΐθα8. ὁο0η- 
ἀϊποίαν, ἱπύτα απο 118 ϑέσις συνϑήκη τάξις νίτη μΒαθοῦ. Ὑοτευτμαξαιηθῃ 
αὖ ἴῃ πδὸ αὐυϑοδύΐϊομθ ἰούαβ αὐδϑὶ Ασυϊβύοῦθθβ ποβοδύαν, δ]ϊαποὺ δάβουῖ- 
Ῥαπύαν Ἰοοὶ, ἀπᾷθ οὖ Ἰοα θα πϑὰ8β ποὴ ὉὈίαπθ ἰάθη οὖ απδοάδχη ᾿ρ 8118 
τοὶ ναγϊθύαξ ἱπίθι]οσαῖπυ. Δα 1ὰ διαίτῃ αὐοὰ πῖο φυσικὸν δέκαιον γορᾶ- 
ΤῸ ῬΙΌΡΘ δοορᾶϊῦ πο ἰδηΐατα απο 1094 Ὁ 16 (οὗ 1194 Ὁ 80 564.) 
φύσει οταὺ (ορρ. νόμῳ), 86ᾷ οὐΐδταη τὸ πρῶτον (Ορρ. τὸ νομικόν) 1186 
Ὁ 84, τὸ τῇ ἀληϑείᾳ 1196 Ὁ 2, τὸ ἁπλῶς 180 Ὁ 84, αὐδιπαῦδιη ΒΟΟ 
αὐἰάθτη (τὸ ἁπλῶς) οἰΐαπι ἴπ ῬΙαπθ δἰ ϊαπι ρατίθπι βρϑοίαγθ. ρούθδυύ. ϑ'ϑα 
ἴΐοιη αἰῆπθ' οδὺ τὸ ἄγραφον αὐοᾶ Ἰαΐῃ ἃ βοοιαύθ ργϑθαϊοαθαύαν νο]αῦ 
Χρη. Μοῃ. ΙΥ̓͂ 4,19 υὐϊἱ τὸ φυσικὸν δίκαιον ΡΥ τοὺς ἀγράφους νόμους 
Οἰγοατηβου ἰναν τοὺς ἐν πάσῃ χώρᾳ κατὰ τοὐτὰ νομιζομένους; οἵ. ἴπ 
ΝΙο. 1162 Ὁ 21 5. τὸ δέκαιον τὸ μὲν ἄγραφον, τὸ δὲ κατὰ νόμον. 
Θυοᾶ ποιηθη ταϊβιι8 βοοίατη μΒαροὺ τὸ κοινόν: ν. 1808 Ὁ 7 νόμος ἴδιος 
οὐ ΠῚ ορροβίδιβ νόμος κοινὸς ἱ. 6. ,»ῦσα ἄγραφα παρὰ πᾶσιν ὁμολογεῖ- 
σϑαι δοκεῖ“. Ῥαμΐο αἰϊίου 1878 Ὁ 4 5. λέγω... ἴδιον μὲν (νόμον) τὸν, 
ἑκάστοις ὡρισμένον πρὸς αὑτούς, καὶ τοῦτον τὸν μὲν ἄγραφον τὸν δὲ 
γεγραμμένον, κοινὸν δὲ τὸν κατὰ φύσιν. Ὠοθπίαπθ π6 τὰ ἐπιεικῆ αυἱ- 
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- 3 " Ε τὸ νομικόν, φυσικὸν μὲν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχον δύναμιν, 1τ184}19 
3 - Ν Ἃ ΄ ᾿ τ 3 ως 3 

καὶ οὐ τῷ δοκεῖν Ἴὐβύ ϑόμμεδι δὲ ὃ ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐϑὲν 20 
μ τις Η 

διαφέρει οὕτως ἡ ἄλλως. ὁταν δὲ ϑῶνται, διαφέρει, οἷον το- 

μνᾶς λυτροῦσϑαι, ἢ τὸ αἶγα ϑύειν ἀλλὰ μὴ ἢ δύο πρόβατα, 
" - τν»-Φ ᾿ 

ἔτι ὅσα ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα νομοϑετοῦσιν, οἷον τὸ ϑύειν Βρα- 
μὴ ᾽ 

σίδᾳ, καὶ τὰ ψηφισματώδη. δοκεῖ δ' ἐνίοις πάντα εἶναι 
» » ἡ -ὦ μς 

τοιαῦτα, ὅτι τὲ μὲν φύσει ἀκίνητον καὶ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν 30 

20. οὐ τῷ] ΚΡ οὕτω. 31. οἷον] ΚΡ οὕτως ἢ ἄλλως() οἷον. 22. Ἐ δύο] 
οογγαρέαστη νἱᾶ.: Ζιὶ σαϊρ. 6 οομπ]. ΠϑτὉ. 234. πάντα εἶναι] 6Χ ὕΠ0 
Μ»ἴ εἶναι πάντα ΒΕΚΚ. ο. οοὐῦ. 1]. 

ἄθιη ἴῃ μου ἀἰβουίτηΐμθ πορ]σθπάδ βαπῦ; πᾶπ τῷ γεγραμμένῳ νόμῳ ἴαππὶ 
ὃ κοινὸς Ορροπίίξῃγ 1815 ἃ 28 5644., αὐἱ ἰάθιη (10. νβ 82) κατὰ φύσιν 
δύ, ὕπτη τὰ ἐπιεικῆ, αἰτᾶααθ γετὸ 1ᾷ μαθϑπὲ αὐ ἀεὶ μένει καὶ οὐδέποτε 
μεταβάλλει. --- Αὐ αἰΐοπἃ ἃ ποβυο Νίο. Ἰοθὺ βϑῃηθθπίϊα, δα οδὺ απ 
ΜΜ. 119ὅ ἃ 1 Ἰοεριθαν, , τὸ δὲ πολιτικόν (δίκαιον) ἐστι τὸ νόμῳ, οὐ 
τὸ φύσει“. 

22. ἢ τὸ αἶγα ϑύειν ἀλλὰ μὴ δύο πρόβατα. ΥἹχ ργτοῦΔὈ 116 ἀβαῦδιη 
Ἰορθὰ ἔαϊββα Ἰαΐδιη πὸ ἀπᾶθ οὐθβ ἄθο οἴἴεδαιγθηΐοσ. ΝΙΒΙ]ονηΐττβ 601- 
ἠθούατα ΤιΔιηἱπὶ, ἀλλὰ μὴ Διὶ πρόβατα 5ονϊθου 5, ἀοοίτίπαθ ροὐϊιϑ 
ΒΡΘοηθη θϑὺ αὐϑτὴ Ὑϑυὶ 51 τη 1]}18. Θαοαβὶ οπΐμὶ Αὐϊβίοίθιθα δὰ ΤΉΘΌδ]- 
ΘΌΠΩ τη Υ̓ΘΙΏ, Οα͵]π5 τηθπίϊο δὺ Ἠδτγοᾶ. 11, 42, βρϑοίαββϑῦ: β8:8 βου ρβιββϑῦ 
ἢ τὸ αἶγας Διὶ ϑύειν, ἀλλὰ μὴ πρόβατα. Αἴαπο ἴπ ἰα]} τ ροβίαπδπι 
οογγτιρύθ]α, ᾿ποιαϊῦ, ἀθθρογαΐα ἔθσθ τη θ]8, ϑϑί. 

28. οἷον τὸ ϑύειν Βρασίδᾳ: Ἰᾷὰ απο Ατηρμϊρο  δηἷβ ργδθοῖραθ Ρ]ὰ- 
ουἱἡὲ (Ἡ πυογά. Υ͂, 11). ΟΥ 1861 ἃ 84 54. υδὶ ᾿πΐον τιμῆς σθηθτῶ Ῥτδθ- 
ἰθυ ϑυσίας οοτητηθτπογϑηΐαν τεμένη, τάφοι, εἰκόνες. 

94. καὶ τὰ ψηφισματώδη. Αὐ οδὺ ἰΐοπι ψηφισμάτων τὑβι8 πθορθβ88- 
τῖαβ, αὰ0 8. ἰθβρθ τ1816 ΦΈΠΘΙΆΙ: δὰ τὸ φυσικὸν τοργθββαβ Βδὺ. Υ. ἀϊβρυία- 
ἀϊοπθιι περὶ τοῦ ἐπιεικοῦς. 

34--80. δοκεὶ δ᾽ ἐνίοις κ. τ. Δ. Ἐχταηῦ ααἱ ἴΐω τοΐαϊαπξαγ, αποᾶ 
Ῥυδθροβίθσβ ἀθ 115 1ρβὶβ Ἰυδϊοαηῦ απαᾶ παίατα!α (φύσει) βαπί. Νϑαπθ 
Θηΐτα π᾿ τϑυσὰ πδύαγα οτηηΐω ἰδῶ οοπιραγαΐα βαθὺ τὖ Ι6ρ6 πθοθββι ἐδ δ 
ἀονιποῖδ βιπῦ, γϑῖαῦὺ ἰρτῖβ ααἱ πυπασδηη ΠῸῚ αὐὶῦ, 564 βαπὺ ρ]θσδαῦθ 
αὐὑδ8 αὐὰπὶ ἃ παίατᾷ αὐἱάθη δα οογίατη αἀθπάδηῃ νϑὶ παθιύατη γ6] ἤμπθιη 
ἴδγϑηΐαν, ἰδταθη Ῥαββίτα 8, βιἃ ᾿ρβογθτη απᾶϑὶ παὐατῶ ἃ ογγθπί, αὖ ροββίηῦ 
οὗ κατὰ φύσιν οὗ παρὰ φύσιν οχειβίετα. Οὐ σϑηθυῖβ Θχθιηρίστη δϑῦ, 
51 Ουἱϊ Ιᾶθγῶ τηϑηὰ8 ἀροχίθυϊου βἰῦ (γ8 84. 86). Υ. 198 Ὁ 8ὅ πάντα τὰ 
φύσει ἢ ἀεὶ οὕτω γίνεται ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ; 1027 ἃ 8 οὐ πάντα ἐξ 
ἀνάγκης... ἀλλὰ τὰ πλεῖστα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ... ἀπᾶρ6 ἀνάγκη εἶναι 
τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ὄν; 11Ὸὸ Ὁ 12 οὐδὲν γένεται παρὰ φύσιν περὶ τὴν 
ἀεὶ καὶ τὴν ἐξ ἀνάγκης (φύσιν 50.), ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν 
οὕτω γινομένοις, ἐνδεχομένοις δὲ καὶ ἄλλως; 11| ἃ 20 ἐν τοῖς “μὴ ἀδυ- 
νάτοις ἄλλως ἔχειν ἀλλ᾽ ἐνδεχομένοις τὸ κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ. Ἠδδο δπΐπι βαπὺ Αὐϊβίοίθι τὰ ἐνδεχόμενα (καὶ εἶναι καὶ μὴ 
εἶναι, καὶ οὕτως ἔχειν καὶ ἄλλως) ἴπ απἰρὰβ ταὐϊο τοῦ οὗ ἕνεκα γαϊδὺ 
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 568 βαπὺ οἰΐατη συμβεβηκότα ἴῃ 4185 ρᾶτέθβ. Οὐ)ὰ5 
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τϑάθ 6 ἔχει δύναμιν, ὥσπερ τὸ πῦρ καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Πέρσαις ΚΕ το 
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καίει, τὰ δὲ δίκαια κινούμενα ὁρῶσιν. τοῦτο δ᾽ οὐκ ἔστιν οὕτως 
Ε) 3 3 [κ 2 ’ « ὡ " ΕῚ 

ἔχον, ἀλλ ἔστιν ὡς. καίτοι παρά γε τοῖς ϑεοῖς ἴσως οὐδα- 
“τι τὰ δθυφογος 

μῶς" παρ᾽ ἡμῖν «δ᾽ ἔστι μέν τι καὶ φύσει, κινητὸν μέντοι 
» ᾽ 

πᾶν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐστὶ τὸ μὲν φύσει τὸ δ᾽ οὐ φύσει. ποῖον 
δὲ φύσει τῶν ἐνδεχομένων καὶ ἄλλως ἔχειν, καὶ ποῖον οὐ 
3 κ᾿ ν Α , » ν ς ’ 
ἀλλὰ νομίκὸν καὶ συνθϑήκῃ, εἴπερ ἄμφω κινητὰ [ὁμοίως]. 

δῆλον. ἢ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐτὸς ἁρμόσει διορισμός" φύ- 
, ς 

σει γὰρ ἡ δεξιὰ κρείττων, καίτοι ἐνδέχεταί τινας ἀμφιδε- 

82. εἴπερ] ἴον. εἰ καὶ. [ὁμοίως] 808. 88. Κν δῆλον καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων() καὶ ὁ αὐτὸς. 

τοὶ οδσβ ἡ ὕλη ϑϑὺ ἰβίοσιιπι ρῬπθυη, πο δαἀπι ύθηβ 111 ν8ὶ οοπβέδῃ- 
ἀΐδτι γ6] ρουϊϑούϊοπθιη. Ὑ. 7351 Ὁ 34--81 τῶν ὄντων τὰ μὲν ἀΐδια καὶ 

φου 

ϑεῖα, τὰ δ᾽ ἐνδεχόμενα καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. ... τὸ δὲ μὴ ἀΐδιον. 
ἐνδεχόμενόν ἐστι... μεταλαμβάνειν καὶ τοῦ χείρονος καὶ τοῦ βελτίονος; 
1027 ἃ 18 ἡ ὕλη ἔσται αἰτία ἡ ἐνδεχομένη παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἄλλως τοῦ συμβεβηκότος (5δϑι τοῦ παρὰ φύσιν). Τέασαθ. 1] πΐγατη οϑῦ, 
οὔϊαπι ἴπ ΤΟ θα8 Βυιπιδ 8 κερητὰ 6588 γὙ6] τηπϊα ]οπθιὴ Βα γ6 ααδ6 φυσικὰ 
γ6] φύσει 5ἰπὺ (δέκαια); τῶν ἐνδεχομένων Θηΐπὶ βαπὸ απδθοῦπαπθ δᾶ 
Πουηΐπ65 Ῥουθποηὺ οὐ ϑϑὺ ἴῃ 1118 ἰαματδιη ὕλη ταϊπὰβ ορτορία 118 φύσις 
μὴ ἁπλῆ ((164 Ὁ 21 βα.; ν. οὐϊατη δὰ 1094 " 21). Αὐ ἴπ ἀϊϊ15, ἃ ααἱθὰβ 
8118 ὕλη αἰΐθπο θϑὺ, οοπβθηξαπθαχη ο᾽υαδάθμι τοῦ δικαίου παθαγαμη 511- 
Θογδτα οὗ ᾿τητηοίδτη α18}}8 οϑὺ ϑποθῦθ: καέτοι παρὰ γε τοῖς ϑεοῖς ἴσως 
οὐδαμῶς ν8 38. 

ὩΊ. τοῦτο (ἰ. 6. τὸ κινητὰ εἶναι τὰ δίκαια πάντα) δ᾽ οὐκ ἔστι 
οὕτως ἔχον: ὅι ἁπλῶς μὲν οὐκ ἔστιν οὕτως ἔχον 

82. εἴπερ ἄμφω κινητὰ ὁμοέως. Ουδιανβ αυοἀδιητηοᾶο, αὐππὶ ΠΘ 
τὸ φύσει αὐἱᾶθηι νἱοϊδβι θα αἸηΐ τϑυαμη ἐθιαρουυσηαθθ δχθηηθαμι βἰῦ, Ἐὸ 
ὁμοίως τοοίθ ἀϊοὶ ροββὶῦ, ὑδταθη ἢ. 1., αὰππα 46 ἀἸβουϊτηΐπθ ἀπουτηη ρ6- 
πθυυτη ἀραύαν, δἀαἸ ᾶ μΠ86 γο06 γϑτῶ βθηὐθηξία, ουβοαγαῦαν ρούϊαβΒ. ποδὶ 
Θηΐτη 111ὦ αἸδυθηὐο Θχρυθϑβῶ ἔπθυϊῦ γΘΥΌ18, ἴῃ 60 ροβίίῳ 6886 υἱαθοιθαν, 
αὐποᾷ αἸϊίον τὰ νομιπά, αἰϊὐϑ᾽ τὰ φυσικὰ ταυίαὐϊοηϊ οὐποχία βαηΐ. ᾿ 
δαβρθοοίσχη ὁμοίως. 

88. δῆλον... ὃ αὐτὸς διορισμός. ὕπᾷε δῆλον: δὲ ααΐπαιη ἀϊοῖξαν 
διορισμός ὃ ϑδ΄η Ρ6Γ 886 τϑοίαἃ τῶν φύσει οὗ τῶν νομικῶν ἀϊδέϊποῦϊο 
δα] οΥυϊθ5. ῬΒΙ]ΟΒΟΡΙΪ ριδοβῦο βιὺ Ἰρβίαπθ. ἀθβηϊξίοπθιη, ἰὼ αὐοᾶ ἀΠ- 
ΟἸΠΠτηὰτη οϑῦ, οἴἤοοσθ ὑδοθηὲθ τηϑριβῦγο ροββίηῦ: αὐἱᾶᾷ ἰδηᾶθιη το]ϊατᾷ, 
ἀϊβρυύαθίομθ ορὰβ οὐαὺ ρβιαθυαίαν ροβὺ δῆλον. βϑηἑθηζία βου! ουἹβ, 
αα ρτοροβιθῶ ΠΙυὰ δῆλον ταύπχῃ 5ἰδ, γοχ, ὃ αὐτὸς διορισμὸς““ παροὺ 
αὰο τοἤθγαξασ. ΝΟ ἤθοθββθ δϑὺ ταυ]ίϑ, Ἰηὐθγοὶ 1886. οομ]]οϊατηιβ; οἵ. ΜΜ. 
αὐδ8 ἴῃ ᾿ρϑὼ πδὸ αὐδοβὅϊομθ τϑῖὰ ἰΐω αἰσίσππῦ τὸ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

᾿ διαμένον τοῦτο φύσει δίκαιον προφανές" 1190 ἃ 8, βοηὐθηξία 5 8 
Αγϊδίοϊο!ϊοῦ. 

84. καίτοι ἐνδέχεταί τινὰς ἀμφιδεξίους γενέσϑαι. Ῥυϊάθτη ἴπ ὑοχύιι 
γϑοορίο πάντας οταῦ πϑαιθ Ζ61110 6 1ἰθυ15. ααἰδαθπᾶτα αἰϊα βαρροίοραῦ, 

Ν 
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Ετὸ ξίους γενέσϑαι. τὰ δὲ κατὰ συνθήκην καὶ τὸ συμφέρον τῶν τι840 80 

δικαίων ὅμοιά ἐστι τοῖς μέτροις" οὐ γὰρ πανταχοῦ ἴσα τὰ 118 ἃ 

οἰνηρὰ καὶ σιτηρὰ. μέτρα, ἀλλ᾽ οὗ μὲν ὠνοῦνται, μείζω, οὗ 
-» Α Ἁ 3 3 

δὲ πωλοῦσιν, ἐλάττω. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μὴ φυσικὰ ἀλλ 
᾽ ΄ ᾿ 3 4. ἃ » ἢ 7 ς᾽ ο 
ἀνθρώπινα δίκαια οὐ ταῦτα παϑέαχύθι ἐπεὶ οὐδ΄ αἵ πολι- 

»"Ξ ἐ τεῖαι, ἀλλὰ μία μόνον παντ {μοῦ κατὰ φύσιν ὑ ἀρίστη. (ἢ τῶν ὕ 

4. οὐδ᾽ αἴ ΚΡΤΡ "ΠΡ, ὅ--8. (ὃ τῶν δὲ ---καϑόλου γάρ Ὃ) 811- 
Θῃδ, δ ἢ. 1. 

πἰϑὶ απο Ὑού. ,,Οτϊϑῦ πάντας“. Αὐ ΒΘΚΚΟΥαΒ τυγϑιβ αὐᾶϑὶ ΟΠΠΠ68 1]. 
οοπβθηθαμῦ π οομημπηθιηοσαῦ αὐἰᾶθη ΠΙὰὰ πάντας, τινὰς ΘΧὨΪΌΘΠΒ. 
Θυδιηο το ἃ ΕὙϊύΖβοο πϑρ]σθηξίαθ δυρυῖθαν, π66 τηΐσιιπι, αὐὰπὶ ἴῃ 
α]αποῦ οοτίθ 1], πάντας 6886 οοηβίατθ νυἱάθαξατ; πϑραθ Π]Ὸὰ τηϊτΌτη, 

ΕὙΙ ΒΟ 1ρ81 ρδοθῦθ αποᾶ ἔδ᾽βαπι θβϑῦ. ϑθηϊθπἐϊαγαση θηΐμπι ταῦϊο ΒρΡ6Υ- 
πὶ τὸ πάντας; δἴαπο ΜΜ., αὐοττιπι ϑαοίοντἐαβ δἀνοοαξαγ, ἀπ πὶ 5010 ΤΔΟΥ̓Θ 
(ιθο τηᾶ]θ ΡΙῸ 8πῸὺ τη010) 1194 Ὁ 88-- 89 Ἰοαυδοῖπ οχρ!οαπῦ αποᾶ 
Αὐἰβίοίθιθβ Ὀγουϊῦου αἰχιῦ, 1 ἀπαμ οβέθπαπηξ, αἸἶξον ἀϊθραξαντί ἃ Βα ΠΊΤη0 
τηϑρΊβετο, ΔΙῚ ἴῃ ΘΟτητηθη δ 118. --- 6 τ, αποϊηθᾶο Αὐἱβύοίθθβ 186- 
νγάτη ἃ ἀοχύτγα τηϑηὰ αἰ ἴθυγθ οθηβαθγιύ, Ἰθραβ 648 ἃ 18 οἱ 60ῦ ἃ 22. 

8ῦ. τὰ δὲ κατὰ συνϑήκην καὶ τὸ συμφέρον τῶν δικαίων ... -- 
1180 ἃ 4. ΑἸέθυιιπι σθθσβ. ἴῃ αὰὸ ἰάθη αποᾶ ἐν τοῖς φύσει οοπέτα 
πδδαγατα δοοϊαϊῦ, αὐ δίκαια 8118. δριιὰ 81105 βἰπῦ, Ἰδριθσηαση οϑῦ. Νβο 
τη8}6 δι μᾶθο δίκαια κατὰ τὸ συμφέρον γοσαπέαγ, ἀυχτητηοᾶο π6 58π|- 
τηστη {Ππἃ κοινῇ συμφέρον ἰπἐθ]]Πδραῦαν οὗ στοχαξόμενος (1129 Ὁ 10) 
βῳρ᾽ η ἐἰββίτητιβ ααΐβατιθ ἱπηρυίτβ τὰ φυσικὰ δίκαια 5υδ6 οἰγιξαι! βαποῖεν 
6886 γοϊϑί. 

4, ἐπεὶ οὐδ᾽ αἵ πολιτεῖαι 850. πανταχοῦ αἵ αὐταί. Οὐ δ᾽: οἰδηΐτα 
φανερὸν ὅτι δεῖ πρὸς τὴν πολιτείαν κεῖσϑαι τοὺς νόμος (1282 Ὁ 10 81].); 
ΘΙΡῸ 51 Βαυὰ υπθαὰθ θδάθια ΤΘΙΡΌΌΠοαΘ ἔουτηδ οοπάποϊδ, τηὰ]ῦο ταΐϊπ8 
ᾧμλθ 1π48 ἀρία δπηΐ νομικὰ δρυὰ ΟἸΠΠΘ5 Θδάθιῃ 6886 Ροξοταπε 

ὅ. ἀλλὰ μία μόνον πανταχοῦ κατὰ φύσιν ἡ ἀρίστη: οτὶῦ Πδ6ο ,Ῥτὸ 
ΝΙΘοΙηΔομθοσατη απΐάθη) δποίουϊἑαίθ ἡ βασιλεία, γ. 1160 ἃ 8 τούτων 
(.. 6. τῶν τριῶν πολιτείας εἰδῶν) δὲ βελτίστη μὲν ἡ βασιλεία. ϑι6α πἰτηϊατη 
ἴεγθ δῦ απο πῖο δαάϊξυν πανταχοῦ; πϑραὰθ οπμπῖπο απἰᾷ σΘμβοπ απ 
810 περὶ τῶν νομικῶν δα ]θοὐϊβ Ὠ18 νΘΥΡῚΒ Π]6]185 ρουβριοῖθαυ : δὲ 11|ἃ 
ααοαπθ ουποίδ, κατὰ φύσιν δ τππᾶϊη απδθ ΡΟΥ 86 ορέϊπιᾶ 516 ζου τ 81 
ΥΘαΙΡῚ ρμοββίπὸ --- ΜῈ ἀπδβὶ ἰπύθυγιιρῦο βθγθοπο ἀλλὰ μία μὲν κ. τ. λ. 
οχιροῦ. 

ὕὅ. τῶν δὲ δικαίων... καϑόλου γὰρ (ὦ 8). Ηδοο ἴπ Θομβα 18 ἅυο- 
γάτα οδρίξαμη, ἀπουατη πραΐνὶ αἀάϊοῦα, βαπὸ, ἱπίθυροβίδα υϑυϑτα Ῥτοΐθοῖο 
βϑηῃϊθηξίδτη αὔαπιθ θᾶτὰ χα θθαῦ, ααδ86 ἔδγθ αὐοιθοὺ Ἰοοο αϊβραϊεαύοηβ 
περὶ δικαίου ροβϑδιῦ Δα)απρῚ. Μοᾶο 861 γ6 ΘΌΡΙΘ5. ἀΌΟΥΒΌΠΙ βρϑοῦοί: ϑοᾶ 
ἕκαστον τῶν δικαέων (γ6] τὸν νόμον πάντα 1181 Ὁ 18) καϑόλου εἶναι 
καὶ ἕν, τὰ δὲ πραττόμενα πολλά, 581 1ᾷὰ τὑπυτῃ ἈΒΒΌΤΙΩΒΘΙΊΒ, πηα]ύα, Πᾶθο 
ὩῸΠ Οπηηΐα, δ 1Π|8πὶ πηϊδαύθιη πλέα 6558 (εὐθὺς γὰρ τοιαύτη ἡ τῶν 
πρακτῶν ὕλη 1181 Ὁ 19), Ἰἀοπθαμῃ ἀγρτιταθηξαμα 6580 ἈρΡαγοῖ πηθ νἱδ 
τ Ὁ115βίγηιατη απϑθϑύϊοπθμι πᾶ βαροιθδὺ περὶ ἐπιεικείας οὖ ροβϑὶὺ 
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ι8ῦ α ὁ δὲ δικαίων καὶ νομίμων ἕκαστον ὡς τὰ καϑόλου πρὸς τὰ καϑ'’ Καὶ τὸ 
δ, βι ᾿ Α ᾿ ΄ 
ἕχαστα ἔχει" τὰ μὲν γὰρ πραττόμενα πολλά, ἐκείνων δ᾽ 
δ, ἕ ΄ 
ἕκαστον ἕν" καϑόλου γάρ. ἢ) --- διαφέρει δὲ τὸ ἀδίκημα καὶ τὸ 
» ᾿ , ᾿ ᾿ ὔ ,» Ἢ ΄ ἄδικον καὶ τὸ δικαίωμα καὶ τὸ δίκαιον᾽ ἄδικον. μὲν γάρ 

- ΄ Ἃ -»" -" 

10 ἐστι τῇ φύσει ἢ τάξει τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο, ὅταν πραχϑῇ, 
«» ΄ »Ὕ ὲ κ 

ἀδίκημά ἐστι, πρὶν δὲ πραχϑῆναι, οὔπω, ἀλλ᾽ ἄδικον. ὁμοίως 

,. 

0. νομίμων] Ζπίηρουι οομ]. νομικῶν. 9. καὶ τὸ --- δίκαιον] οτχ. ΚΡ. 
10. τὸ αὐτὸ] ΚΡΤΙ αὐτὸς 11. ΚΡΤΙΡ ΟΡ ἄδικον ὅτι (ΚΡ τι ὅταν πραχϑῆ 
ἀδίκημα ἐστίν. ὁμοίως κ. τ. 1. 

ΤΑΙ οὖ τηὰυπίαίθπι Ὁ. 1187. ΠΙὰΟ ἰρίθαν τϑέρυτθ ᾿ἰοθαῦ ααδθ ἢ. 1. αϑαπὶ 
Ὡα]]ατα Βα θηΐ. 

2) 1180 ἃ 8--1186 ἃ 9. 
ΕΧΟΙΒαΒ ἴῃ Βῖβ ἴω Αὐϊβύοίθθβ αὐδδὶ ἀθ σϑοῖύο θὰ νοοαθυ] στη 

(δέώκαιον --- δικαίωμα, δικαιοπράγημα δίαπο ἄδικον --- ἀδέκημα) απδοδίξαγαβ 
δῦ (1186 ἃ 8 --1δ), τίοχ ααστὰ η60 δικαιοπραγῆσαι πεο ἀδικῆσαι ἀϊοὶ 
Ῥοβϑβιῦ ἢἶβὶ αἱ ἑκὼν ἔθοουιὺ (-- ἃ 238), δᾶ τὸ ἐκούσιον οὖ τὸ ἀκούσιον 
ἀρρυθαϊξαν αὐἱα 810 (ὦ 38 --81---Ὁ 2); τὸ ἑκούσιον Θῃΐτα ἀπᾶ6 αἰϑἰῦ, πα]- 
Ἰαγη θ886 πρᾶξιν απι88 γ6] Ἰαβύα γ6] Ἰηϊαδβία, 5 πλὴν κατὰ συμβεβηκός 
(-- Ὁ 8); δὖ υὉϊ] δᾶάδβιῦ ρυϑθύθυθα αὐϑ θυ] δ οὐϊδηιη ΘΟΠΒΙ τὰ ρυϑθοθββϑυὶϊῦ 
-- 1180 Ὁ 11. Ουϊθαβ ῬΥδθυη 8815. Ια αθῦ, θοσασα ααδ8 ἴῃ τηϑίδτη Ῥαυύθια 
Θοχηχηϊ ξαπθαν οογᾶπι ἡπιᾶϊοθ ὑγῖδ, σθπθιῶ 6886: δῦ ϑηΐτη ἁμαρτήματα νοὶ 
ἔουί ἀτυχήματα βυπὺ (ασδ8 ἱρπᾶγιβ αἱ ρϑοοδν) --- Ὁ 19; δαὺ ἀδὲ- 
κήματα (απδθ βοίθηβ ρογροίγανι βθα ᾿πηρυτάθηβ, δουθρύμθθ Ρ]θυυσηατιθ 
αἴοοῦα αὐοάδηη δηϊταὶ γαῦαθυθ 7υϑύδηι 56 οασδαηη ΠΘΌΘΓΘ) -- 1186 ἃ 1; 
φαῦὺ ἀθηίαθθ ααᾶθ ᾿π]πδὸϊ Πουλϊηῖ5 ἔβοίποτῶ οθηϑθηθαῦ (Θοηβιϊῦο ΘΗΪΠῚ 

Ὑχη816 ἔροιθ) -- ἃ 8. Θυδβ αἰ θυθηζδ5 ἰὔθτη ἴῃ Ῥθη6 ἔδοῦβ 6586 ρτοθᾶ- 
ὈΠῸ οδὺ -- ἃ ὅ. Δορϑᾶϊ αὐοδάδιη ἀἰβουίπηθη ἴῃ ἴρβὸ τῶν ἀκουσίων 
ΒθηΘγΘ: 8118, ΘὨΪτ 8118. Ῥγορίαβ δι οα]ρατα δοοθααπῦ -- 1186 ἃ 9. ον 
τιν πᾶ ἀϊϑραϊαθιομθ ΠπῸη τη816 ἀἴοαβ ἴῃ Ὀγθυΐαβ οοπύγδοία, 

δὰ ἀϑῦτὴ πα 1015 γϑᾶθοι θοῷ αὐᾶδθ ἰὈτο Γ' 1-- οχριτοαΐω ϑαηῦ. Π]|1Ὸ 
Θηΐτη τὸ ἀκούσιον αἰατπθ τὸ ἑκούσιον, ἡ βούλευσις, ἡ προαίρεσις ὑτἃ- 
οἰαπᾶδ οἱ δυαπῦ, ααἱ ρτορυθαϊθμηβ δα Ῥ]θηΐουθμι βοϊθηξίαπι απ ῬτΤΟρΥΪατα 
οββοὺ τῆς ἀρετῆς οοπαυϊτογοῦ, αὐἰᾷ δα τὴν κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαν πο- 
ΟΘΒΒΘΥαμη. ΙΘ ὙΘΙῸ αὐδιϑὶ ᾿ΠΥΘΥΒῸ οΥαϊπθ δα ραβᾶάθηχ ποίΐομθθ τορτθ- 
αἸοπάστη Θ586 οβύθπαϊθυσ, αὐϑηἀοοιπαθθ ρῥχοροβιυύ αὐδ]θοῦ τὸ σοβίξ 
αὐ1ᾷὰ ἀ6 1]ὼ οοηβοπᾶθπμι βἰῦ αὐαϑογαῦαγ. Θπαοά αὐϑθγθηαὶ ρθηὰβ δα ἀπδιη- 
αὐϑθαπθ ἀσϊάθηῃ νἱγθαύθμηι δἰ ποὺ; βθα αὐδτη τϑοῦθ ἴῃ ἠαϑυϊϊα. Ῥοὐϊ581- 
τηῦτα Ἰηοπβίγαξαχη 5ἰ, πθηο πομ ν᾽ θυ ἱΌ. 

10, ἄδικον... τῇ φύσει ἢ τάξει. Ὁπῶ Βᾶο νοοθ δὰ ργϑβθοθάθῃβ 
οδραῦ. γϑβρῖοὶ ν᾽ ἀθαΐαγ, αὐδηιπαῦδια δα ἀἰβουίσηθη ἐΠυἃ τοῦ φύσει αἰαὰθ 
τοῦ νομικοῦ ἴῃ Θῶ αὰδὸ 1δπὶ βθαυϊδαν αἰδραθαύϊομθ ρϑυιπὶ δηΐπηιβ δά- 
νθχυαγ. 

11. πρὶν δὲ πραχϑῆναι, οὕπω. ἴπ θαροῖθ μᾶπο αἰ θυθηύδι 6858 
Ῥοβιϊδιη ποιὰ ῬγΟΌΔΌ116 οϑῦ; βορὰ 14 αὐυοᾶ τὸ8 ἰρβῶὼ τηθηΐθ οοποθρίδ 
ῬΘΙ 86 ἀϊοῖδαν (τὸ ἄδικον, τὸ δώκαιον) βϑογϑίῷ ἰηᾶθ οὐημηΐ ὑθιαρουβ γϑξϊοηθ 
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Επὸ δὲ καὶ δικαίωμα. καλεῖται δὲ μᾶλλον δικαιοπράγημα τὸ κοινόν, 1185 «15 
δικαίωμα δὲ τὸ ἐπανόρϑωμα τοῦ ἀδικήματος. καϑ' 
ἕκαστον δὲ αὐτῶν, ποῖά τε εἴδη καὶ πόσα καὶ περὶ ποῖα 

τυγχάνει ὄντα, ὕστερον ἐπισκεπτέον. ὄντων δὲ τῶν δικαίων τῦ 8.7. 
καὶ ἀδίκων τῶν εἰρημένων, ἀδικεῖ μὲν καὶ δικαιοπραγεῖ, Συκς 

ὅταν ἑχών τις αὐτὰ πράττῃ" ὅταν δ᾽ ἄκων, οὔτ᾽ ἀδικεῖ οὔτε ἤν. ῤῥ--:Ὁ-- μι. 
δικαιοπραγεῖ ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός" οἷς γὰρ συμβέ- τ ἰε ξ," Ξ: 
βηκε δικαίοις εἶναι ἢ ἀδίκοις, αὐδετούῦσιν. ἀδίκημα δὲ καὶ “(ς τὶ " 
δικαιοπράγημα ὥρισται τῷ ἑχουσίῳ καὶ ἀκουσίῳ" ὅταν γὰρ 20 κ-- 

ἑχούσιον ἧ, ψέγεται, ἅμα δὲ καὶ ἀδίκημα τότ᾽ ἐστίν. ὥστ᾽ 
ἔσται τι ἄδικον μέν, ἀδίκημα δ᾽ οὔπω, ἐὰν μὴ τὸ ἑκούσιον 

ὃ προσῇ. λέγω δ᾽ ἑκούσιον μέν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, 

ὍΘΠπΘ αἰγθύβτπι 6588 8Ὸ 115 Ῥγοθαΐαῦ ααδθ ἴῃ ἰθιροῦθ ασθηύιαμα βαηὺ 
(δικαιώματα, ἀδικήματα). 

12. καλεῖται δὲ μᾶλλον δικαιοπράγημα τὸ κοινόν: γΡτοΐδοῦο Θηΐτα 
τὸ ἐπανόρϑωμα οὖ ἴρβαχα οβὺ δέκαιόν τι πραχϑέν. --- Οδίθτυτη αποά ἴΐα 
6 ῬΥΟΡΥΙΟ αἀϑὰ ΠΟΙ] η18 δικαίωμα ρΡ]δοοῦ, παπᾶ ἀΡΙαπθ Αὐἱβίοίθ!!θο 561- 
τηοπὶ χαὐτιτη οϑὺ: οὗ. 1378 Ὁ 1 τὰ δ᾽ ἀδικήματα πάντα καὶ τὰ δικαιώ- 
ματα διέλωμεν, αἰοβατια Ἰοοοβ Η μοίουϊσοσαπι, ἴῃ, αὐἱθὰβ δικαιοπράγημα 
ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟῺ τϑρϑυϊίαν, 

1ὕ. ὕστερον ἐπισκεπτέον. Ουοᾷ ἴΐὰ νογ]5 καϑ΄ ἕκαστον δὲ αὐτῶν 
ον Ὑ5. 18---ἰὔ ρῥγοσχηϊξεϊξαν, 1ᾳ ἴῃ ΝΙΟΘοΙηΔΟμ 615 αὐἱάθιη 1 γ15 ααἱ 5ΌροΥ- 

βαπὺ οογΐο πο οβϑῦ. Ναροθ ΘηΪπῚ, 81 4018 ραΐζανθυῖῦ δὰ ἴρβὼ αἷοὶ αυ88 
ΙὴῸΧχ Ὁ 11 864. αἰϊδυϊηρστιαηίαγ. Μο]ῦο νϑυῖαβ δ] ατῖβ ἀϊχουῖῦ, Ἡμπρίοσνϊοα 
60 αὕθπὶ τπηοο ἰδυᾶανὶ Ἰοοο (1878 Ὁ 1) δὰ ποὺ ρτιοροβίζατη δοοοᾶθυϑ. 
ϑοα οὐ βοὺ δ᾽ίθηθιη. Αὐὑὐὖ πορ]σθηξία Αὐἱβίοἑθ!ῖβ ἀυστιαΐαν; ἀαὐὺ νϑυρδ 
Ἰδύωῶ ἃ 18---Ἰὔ ΔῸ 2110 τ8]6 δἀβουιρέ 6886 οου)οϊαξαν:; δαῦ ραγίθμι ἐδῃ- 
ἴστη Πυ]ὰ5 αἰβρυξαύϊοπ!β βθὰ ἃ βουϊρίοτθ οοηξδοξατη 6586 56 δ ἃ ποὸβ ρθῖ- 
ὙΘΏΪΒ86. 

11. ὅταν ἑκών τις αὐτὰ πράττῃ: ποῦς ἰρίξαν δα 1104 ὅταν πραχϑῇ 
γ8 10 δοοϑάδὺ ορουΐθὲ αὐ 80 ἀδέχημα γνϑὶ δικαέωμα. 

18 85. ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός" οἷς γὰρ συμβέβηκε κ΄ τ. Δ. Ῥαδαμι 
ὧἀθ δδὸ αὐδοβθϊομθ οοηβίαυ: νυ. Β 8. Εὖ τϑᾶϊδαν δὰ θαηάθιη Ὁ 2--8 60 
ΘΟΠΒ110 αὖ ἀθαὰθ ἴῃ αὐτατηααθ ραγίθτη ἴα οοηβοπάππι 6586 ἀθηιομβίγο- 
ὕαγ, γ61 αὖ οανθαΐαν πὸ ἴουίθ Βομηῖηθβ οοπέτγα, γϑυϊαξθηι 5101 ἱρβ18 ρ]8- 
οοαμῷ, Ἰαπάθτη τῶν (κατὰ συμβεβηκὸς) δικαίων 5βύδτι ἔμοϊοπέοβ, ἀθάθουβ 
τῶν (κι. συμβ.) ἀδίκων δὰ προορεβιψαζοια ἐγαπϑέοσθηΐοβ. Αα ποὺ θηΐπὶ 
ΘΙΓΟΥ͂Β σΘΠῸΒ Ἰαᾶῖὰ Γ' 8 οὐ 7 βρθοίαθαΐαν. 

28--Ὀ 2. λέγω δὲ ἑκούσιον μέν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται .. 
ΠῬαβουϊρϊο μᾶθο ῥυίταθτη τοῦ ἕχουσίου, ἀεοὶπᾶθ γβ 81 βᾳ. τοῦ ἀκούσίου 
ἴδτη ὈΘΠ6 οὑπὶ 118 οοπγθηϊξ απδ8 ]. Γ Ρταβοῖραθ οἂρ. 1. 2 ἀϊδβριίεαία, 
βαπῦ αὖ οὐ ἀιοίου 50 7υτ 1Π]ὰἃ ὥσπερ εἴρηται ρτϑθσαϊζέοσθ οὖ ἰπύθυρυθβ 
ὈΥΘΥΙΒ 6856 Ῥοββιὺ. Τυῖα ϑηΐτη, ἴῃ αὐ 8 Βατημηδ, γ65 ροβὶθω ϑβὺ (τὸ ἐφ᾽ 
ἡμῖν, τὸ εἰδότα, τὸ μὴ βίᾳ) τοι ἐαπέαπι βαπὸ αἰτορίᾳμθ, βθα θἐϊατη θ6 μη 6 
Θχρυθεβᾶ βαηῦ. Νβο ἐδιηθη αἰ ογοπίϊα αὐδοάδιη ἀθοϑῦ. Ρυϊπηατη Θηΐτῃ 

99} 

τρτνεν 



« » 2. 5 6. - ὃ᾽ 5. λ ἡ Ἐῷ -» , 
ὑβεκη ο, ἂν τἰδ᾿ τπη᾿ ἘΝ χυται ἬΜΗΝ εἰδῶς καὶ μὴ ἀγνοῶν πράττῃ Ετοὸ 

8540 Ἰ ΑΒΙΘΤΟΤΈΠΙΒ. ΒΤΉΙΟ. 

οὅ μήτε ὃν μήτε ᾧ μῆτε οὗ ἕνεκα, οἷον. ἵνᾳ τύπτει καὶ τίνι καὶ 

80 

τίνος ἕνεκα, ναὶ ὠῤκίνπο; ξρααεθε ἀὴ κατὰ συμβεβηκὸς μηδὲ 
βίᾳ, ὥσπερ εἴ τις λαβὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τύπτοι ἕτερον, 
οὐχ ἑκών᾽ οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ. ἐνδέχεται δὲ τὸν τυπτόμενον 
πατέρα εἶναι, τὸν δ᾽ ὅτι μὲν ἄνϑρωπος ἢ τῶν παρόντων τις 
γυνάδκειν, ὅτι δὲ πατὴρ ἀγνοεῖν. ὁμοίως δὲ τὸ τοιοῦτον διω- 

ρίσϑω καὶ ἐπὶ τοῦ οὗ ἕνεκα, καὶ περὶ τὴν πρᾶξιν ὅλην. τὸ δὴ 
ἀγνοούμενον, Υ μὴ ἀγνοούμενον μὲν μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄν, Τ᾿ 
βίᾳ, ἀκούσιον" πολλὰ γὰρ καὶ τῶν φύσει ὑπαρχόντων εἰδό- 

΄ Ἢ τ Φδ8Ὰ » δ ΄ ΝΨ ἢ 

1180 "τὲς καὶ πράττομεν καὶ πάσχομεν, ὧν οὐϑὲν οὔτε ἑκούσιον οὔτ 

ἢ ΠΕΙῸ Σ 

3 “ Ἰς ᾿ ἀκούσιόν ἐστιν, οἷον τὸ γηρᾶν ἢ ἀποϑνήσκειν: ἔστι δ᾽ ὁμοίως 
ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν δικαίων καὶ τὸ κατὰ συμβεβηκός" 

ες ᾿ καὶ γὰρ ἂν τὴν παρακαταϑήκην ἀποδοίη τις ἄκων καὶ διὰ 
« ᾽ » φόβον, ὃν οὔτε δίκαια πράττειν οὔτε δικαιοπραγεῖν φατέον 

3 Φ  ΌΝΝ ᾿ , ς ’ Ἀ ᾿ 2 Γ 

ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀναγκαζό- 
Ἷ " 

μενον καὶ ἄκοντα τὴν παρακαταϑήκην μὴ ἀποδιδόντα κατὰ 
᾽ Νὴ -» 

συμβεβηκὸς φατέον ἀδικεῖν καὶ τὰ ἄδικα πράττειν. τῶν 

φῦ. ὃν] ΚΡ ὃ ᾧ -- οὗ ἕνεκα] ΚΡ οοττ. ὡς -- ὅν. ἕνεκα] ἱπ 1]. ἀ6- 
δϑύ. 9ὅ: 96. ΚΡ΄ τύπτειν καὶ τίνος ἕνεχα. 20. ΚΡ ἑκάτερον. 

ὅ. ὃν] 6χ ἀπὸ ΚΡ (γαυϊρ. 4. ὅ. καὶ γὰρ ἂν εἰ --- φόβον, οὔτε). 

ΟΠ] Ὁ. 1186. τηθ]1π8 1] πβύταπθαν απδηη 1. Τ᾽ ἐμούαπη δῦ; αὖ ν]ᾶθυὶ 
Ῥοββιῦ στοαί ἴυ1888 βουιρύουϊ ΟὟ ᾿ρϑϑμῃ βθηὐύθηϊθμι ᾿ὔθυαπὶ ἄθ 11ϑάθι αἰ- 
ΘΟμάῚ οὐ ϑυιθπᾶδμαϊ οοοδεῖο. Νῶπι ΘΟΙΠΤη 86. αὐδ81 ΟΘΠιι5 τῶν ἑκουσίων 
οὐ τῶν ἀκουσίων ρτϊτηδιηααθ. πούϊοηθηι ἃ. απ ργοβοϊβοθπάιμ βὶὺ τὰ ἐφ᾽ 
ἡμῖν 6886. (Υ. γ8 34), βαρτῶ τηϊηιβ ὩρΡραγθοαῦ; οὗ δὰ 1111 ἃ 22 -- 24. 
Ἐοαθιηατθ ϑρθοῦαὐ υοά ΘοΙΙ μη γοὐϊβ 1115 αδθ πδύαγα!δ, ϑαηῦ (ἃ 88 
- Ὁ ῷ' πολλὰ τῶν φύσει ὑπαρχόντων) σοπὰβ τῶν οὔτε ἑχουσίων οὔτε 
ἀκουσίων ἀἰδυϊπούαβ Ῥγοάϊθαν ααδτὰ 1116; ν. δὰ 1110 Ὁ 205. ΑΡ αἰξοσχᾶ 
Ῥαχΐβ τ τΐγατι αὐἰάθιη, ποη οτημῖδ, απδ6 1. ΤΠ ΘΧρΠοαθδηξαν γ6] Ρῥτο- 
Ῥὗύου Ὀγθυτξαίθτη Βα]ὰ5. Ἰοοὶ γ6] ρυορύθυ. βθηύθηξίδθ ταὐϊομπθιι μὰς τοοερία 
6886; γϑὶαῦ τὸ ἐν μεταμελείᾳ απο δοοθάογθ ορογίθὺ αὖ αἱ γθῖθ ἄκων 
Θρῖββθ αἴοὶ ροββὶῦ 1110 Ὁ 18 5. (ῃοο δῃΐτη ΡΙθυυμη 6 Βυαϊηδηδιη κρίσιν --- 
Ὁ 26 -- ἔπρι). ὅθ 1ὰ ποίαπαμπτῃ οϑῦ, ΒΥΘΥ ἸΒΒ ΤΠ ΌτΤΩ 1Ππ4 ἀἸβουπθ αι 
ποι τὸ ἀγνοοῦντα ποιεῖν οὖ Ἰηΐογ τὸ δι᾽ ἄγνοιαν, αποά 1. ΤΓ' ἀΠιροηΐον 

᾿ οὔβογναίαν (γ. δᾶ 1110 Ὁ 34-- 97), ἑοῦο ποὺ οαρῖξθ (---1186 ἃ ὅ) Ῥγουβαβ 
πορ]θούμτη 6886. ΔΙ μη τὸ μετ᾽ ἀγνοίας ρα ἐλ 

2 (--8). ἔστι δ᾽ ὁμοίως... τὸ κατὰ συμβεβηκός. ἴπ γοο6 ὁμοίως 
ΐ γα ο ̓ πϑϑὺ Ῥτορύθυ αὔϑ1 ἄθηυο (οἢ. ἃ 18 5., δα α. 1. νι; ἃ 36) δὰ τὸ 

κατὰ συμβεβηκὸς Θοορᾶααϊαν; δίαπθ 4π8θ ἀρ αοτΩΣ αὐστυιπιθηζαῦο (καὶ 

γὰρ γ8 4; ὁμοίως δὲ ν5 6) δὰ ἰάθη τὸ ὁμοίως Ρ6Γ ἄπο φϑπθγα, ἃΘΟΟΙη- 

τηοᾶδία ᾿Ὶ 
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μένοι, προελόμενοι μὲν ὅσα προβουλευσάμενοι, ἀπροαίρετα 
εδὲ ὅσα ἀπροβούλευτα. τριῶν δὲ οὐσῶν βλαβῶν τῶν ἐν ταῖς 
κοινωνίαις, τὰ μὲν μετ᾽ ἀγνοίας ἁμαρτήματά ἐστιν, ὅταν 

΄ τι ᾿ τι ὃς τ ΄ Φ: ὧν ἡ τρ ΄ τ Ἢ μήτε ὃν μήτε ὃ μήτε ᾧ μήτε οὗ ἕνεχα ὑπέλαβε πράξῃ ἢ 
" ᾽ “ Ἢ 3 ΄ κ] ᾽ - Ἢ 3 ’ [μ ὅς 

γὰρ οὐ βαλεῖν ἡ οὐ κτο ἢ οὐ τουτον Ἶ οὐ τουτου ἕνεκα ὠηϑη. 

ἀλλὰ συνέβη οὐχ οὗ ἕνεκα ὀήϑη, οἷον οὐχ ἵνα τρώσῃ ἀλλ 

ἵνα κεντήσῃ, ἢ οὐχ ὅν, ἢ οὐχ ὥς. ὅταν μὲν οὖν παραλόγως 

11. ΚΡ προβουλευτά. 14. βαλεῖν] ΚΡ βάλλειν. 16. οὐχ ὥς] ΚΡ οὐχ ὧι. 

11. τριῶν δὴ οὐσῶν βλαβῶν τῶν ἐν ταῖς κοινωνίαις... αι δὰ 
1ᾷ ρϑυνθηϊθιν (δὴ), ου͵ὰ5 οαπβῶ δὰ τὸ ἑκούσιον θοσπδίδδβατιθ {π| πούϊομθβ 
πποᾶο τϑυθύβαση ογαύ. Εὖ 1ἃ αὐἰᾶάθιη ΡγοΌΔ 116, μδο ἰπ τὸ δᾶ θᾶ ἀδιηπδ 
απδ6 οὖ βίπραβ οὐ οαποῖβ πα]]10 Ποιηῖηθ δοίοσθ ϑοοϊάπηδ ΟΠ 0 ΠΟῚ 
τ βρίοὶ; βϑα ἴρβᾷχμῃη ποὺ Ἰοα ΘΠ σθπὰβ βλάβαι (Ὁ 117) αἵ ἐν ταῖς κοινω- 
νίαις ἴδθτθ πουὰμη Ποὺ ἴῃ ΠΠὈγῸ δϑῦ. ϑθιηθὶ βλάβος οταὺ 1182 ἃ. 4, οἂρ.8 
κοινωνίαι αἵ ἀλλακτικαί: αὖ Βοϊοτηπῖο, ἃ]1ὼ ποτηΐπδ, (ζημία, τὸ πρὸς ἕτε- 
ρον 5. ἄλλον), αὐδ βῶπ ἔϑοὶ δ δὰ ἀϑῦτὶ ΠῸ7ὰ8 1Οοἱ ΘΟμξουταδυ ροὐοσαπύ. 

12. τὰ μὲν μετ᾽ ἀγνοίας ἁμαρτήματά ἐστιν. Ῥυϊχτηθπτη σθπτβ ΔῸ ἴῃ- 
ἀξῖο βίμθ ποτηΐπθ 6886, ὃ στϑῦϊοπθ Πα͵τιβ ΒΘΥΤΠΟΠ5 ΔΌΠοιγοῦ. Οπδγθ σοη- 
7θοὔστω ΞΡΘΗΡΘΙΙ, ψυὶ αῦτη γἱαουϊῦ ΤΠῸΧ υβ 10 ---19 οἰπβάθμι σΘΠΘΥΙΒ 
αἰζουὶ ρᾶτὸϊ ἰάθη ἁμαρτημάτων ΠΟΙΊΘΗ ἱπάϊθατα 6886 ἀυθιθαὺ (Δὰ 1814 
Ὁ δ) ἃπποη Υβ 12 βουϊθοπᾶάπτι 5ἰὁ τὰ μὲν μετ᾽ ἀγνοίας ἐστὶν ὅταν κ.τ.1., 
οογίθ ᾿τηρυοραηᾶδ οβύ. Βοραϊαμάπηη θηΐτη, ὑππη ρδυὐ ϊοπθτα Π]δτη ν8 1τὸ 
---ἥ19 80 βουϊρύοτθ αὶ ἐγὼ ἰδηΐατη Ῥεθταϊβοείξ βιρουδααιζαμη 6856, ὕθση 
γἱἷπὰ γοοδὈυ]οτατη ἁμαρτεῖν, ἁμάρτημα Θᾶτη 6586 αὖ τηδχίτηθ γΑ͵ΪΟ τιβαϊ 
Ῥαύθαπὸ οὖ ορροβιθομῖβ ρούϊαϑ ταύϊοπθ ἀαϑῖὴ βυὰἂ παύατα δα αἰπυϊποξατη 
αὐοάάδτη σοπαβ τϑίθγσδηξαυ. ΟὉ]Ὲ5 ΧΥΘῚ ἴῃ οοπύγαυϊδμη ἡτιαϑὶ ρᾶγίθτα θχ- 
ΘΙΠΡΙ τ 510 1896 ἃ 21; αὰτο ἴοοο ἁμαρτήματα ἀϊοαπίαν ααᾶ ἔδτι ἔοθαθ 
ΔῸ ΑἰΠοπίθηβι Ὅτι οοπέγο, βοοῖοβ οοτητηΐββα βαθὺ αὖ νἱχ ἀδικημάτων πο- 
τηΐηθ βα β βϑύθυύϑ ποία ἔπουϊπύ, Ουἱὰ ᾿ἰστύαν τὔδ τηΐστιμη, ἢ. 1. ῥυτὰ τα 
δὰ ορροβίξαπι Ββθπιβ τῶν ἀδικημάτων (γ5 19 56.) βροοίανϊ θῷ αποαὰθ 
ἁμαρτήματα Θ880. ΑΘ ΠΊΟΧ αἰνουβιίαϊ αὐδάδη ἴῃ ἸΡ50 ΒΘΠΘΓΘ οδογίᾷ, 
ῬΙΌΡΙΟ ποτηΐπθ ἀτυχήματα Δρρο]]θηίαν. --- ὈΙ ΠΟ ὰ5. μαο ἴπ τ ΠΙὰὰ 
νυἱἀθαΐαν, ΟἿ ἴπ ῬΥ σα μη ΠΟῸ σΘΠτι5. ΠΟῚ ΟἸΠΠ6 τὸ ἀκούσιον τοοθρέαμη 
βιῦ, βεα πϑρίθοῦβ 118 αὐ βίᾳ ἥππὺ πἀπυτῃ τὸ δι᾽ ἄγνοιαν (γ6], αὖ Ηΐο 
οβῦ, τὸ μετ᾽ ἀγνοίας). Ῥεγοΐδοξο θηϊπη δ Τα ΤΑ ΙΟΏΘπΣ ἰάοπθαπι 6886 πθ- 
ΒαΡίπιβ, αποᾶ τὰ βέᾳ βαρτᾶ ἀασπι τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ἀδίκημα ἀἰ8- 
οθγπθιπάτιμι δβϑοῦ (α 236; Ὁ 6 5.) ἱπιρτί πεῖ ΘοΟμτηθτηογαῦδ, βαπῦ. Νδτη τὸ 
κατὰ συμβεβηκὸς ἘΠΙΎΘΥΒΟ σΘΠΘΙ τῶν ἀκουσίων ΘΟΙΙΤηΠη6 οβῦ, πθατθ 
οβδὺ ὉΠ] τη ἀτύχημα αὐοα 5θὰ 7π8ύθ 5θὰ ἰῃὐαβίθ ἑδούατη α1οὶ ροβϑϊξ ὨΪΒῚ 
κατὰ συμβεβηκός. 

16. ὅταν μὲν οὖν παραλόγως. . ἀτύχημα αἴατπθ γ8 19 ἀτυχεῖ δὲ, 
ὅταν ἔξωϑεν 5.0. ἡ ἡ ἀρχὴ τῆς δός Οοπίογαϊαν πὰ Εμποὲ. Ἰοσὰβ 
1874 Ὁ ὅ-- 10, ἀπᾶθ ἀρραγοὺῦ οτηπίπο πᾳ θογ Αὐϊβυοξθιθιη ἀτυχήματα οὐ 
ἁμαρτήματα ἀἰϊδοθτηΐ οαπβαιιατο αἰ υθαύαθ δὰ τὸ παράλογον οὐ τὸ μὴ 

Ἁ Ρ , , Ἁ [ἐ Ἁ ᾽ ᾽ Ἂ 

Επι' δὲ ἑκουσίων τὰ μὲν προελόμενοι πράττομεν τὰ δ᾽ οὐ προξλό- 1185 » 

Τ0 

1ὅ 

,μιϑωΨ 
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εϑόνττ ἡ βλάβη γένηται, ἀτύχημα, ὅταν δὲ μὴ παραλόγως, ἄνευ Ε τὰ 

το χι] γὼ δὲ κακίας, ἁμάρτημα᾽ ἁμαρτάνει μὲν γὰρ ὅταν ἡ ἀρχὴ 
᾿ φ--Δ σα ᾽ - τ οι ̓ - ΄ 3 » 3..- ὧν ᾽ - κῶς Κρ τη 0’ ἐν ἑαυτῷ ἢ τῆς αἰτίας, ἀτυχεῖ δ᾽ ὅταν ἔξωϑεν. ὅταν δὲ 2) 

ἜΝ Ἵ δι" ταξξι νος Σ μές νον αγνει ας 7ωία 

ἘΦΘΡΗΜΑΣ παράλογον τοίοττὶ. Νἕ ἰδῆθῃ ϊπηαπι μα ἀπουῦ 1] ἸΟΘΟΥΤη ΘΟΠΒΘΠΒαὶ 
ἘΠ τλωῶς ἀοῦαν ταοποῦ ἴῃ 1184 61| τηϑ ον αὐϑθάδηη αἀἰββθηβῖο. Εϑθηΐτα ἀαπτῃ αὐγο- 

ὑρίαπο ϑαᾶθιῃ τοῦϊο βϑηἐθηίίαθ θϑϑϑῦ, ἰπ Ἡμϑύουοὶβ ἃ σοπὰβ αὐοᾶ Νίοο- 
ες χῃδοβθῶ ορίϊπιθ ἐδπαθδπι ἰθυξίατη οοχητηθιιοσδηὺ (καϑ᾽ ἃ ἀδικήματα ὃ 

ἀδικῶν ἄδικός ἐστιν 1186 ἃ 2) ΡΙδῃθ πορ]θούπμι δύ. ΑἸΐθπῶ θμΐμ 8Ὸ 
Αὐἱβύονθι δὰ Πρ θπίϊῳ απ αααῦ ἴπ ἀἸβοθυ θη 0 ρθῶ ἀδίανῦ τὐὖ ΒΘΙΏΡΘΥ 
δϑάθη σθηθγῶ ΘΠ ΘΥθηὗαν, δῦ ἴῃ ἀοἤπίθηο πθ αὐᾶπᾶο βἰηραο γοοῦ- 
Ῥα]α, αὐδ8 Β6116] ρυοθδίδ, βἰηῦ, ἰοθὺ 880 Ἰηονδϑηθαν, --- Δα τι γΘ1Ὸ 
Ἰάθυη ὍΘμ6 5101 οοηβίαγθ βοϊϑῦ; 1ᾷ αποᾶ οὐϊδιη ἴῃ ἢδα τοῦ ἀτυχεῖν ἀοῆῇ- 
εἰδίομθ οὈβουναΐασ. Νὰ αἱ περὶ τῆς τύχης Ῥτδθοίραυβ Ἰοοὰβ οϑὺ 
(ΡΒ γ5. Β) δὰ θαπᾶθιῃη βϑηξθηίίδμι ρουρὶῦ αἀαλ Ὀγουϊου ἢ. ]. βίσῃϊβοαύατ; 
οἵ, 197 ἃ 18 καὶ τὸ φάναι εἶναί τι παράλογον τὴν τύχην ὀρθῶς" ὃ γὰρ 
λόγος ἢ τῶν ἀεὶ ὄντων ἢ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἡ δὲ τύχη ἐν τοῖς γινο- 
μένοις παρὰ ταῦτα; δἴαμπθ ρῥυϊποῖρα!β ἀοβηϊξίο 197 Ὁ ὅ ἡ τύχη αἰτία 
κατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ προαΐέρεσιν τῶν ἕνεκά του. 

17 5. ὅταν δὲ μὴ παραλόγως, ἄνευ δὲ κακίας, ἁμάρτημα. Νορ}1- 
σοηὐίαβ πῶθοὸ ἀθβουρίο βαπῦ; υἱᾶθβ θηΐτη, ἄνευ κακίας (αἴαυθ μὴ παρα- 
λόγως) οὐϊδτη Ἀ]ύογτπὰ Βθπυβ -- τὰ ἀδικήματα Ὑ8 19 86. --- 6886. δίῃ 
τϑοογάρυϊβ, αὖ τὰ ἁμαρτήματα Ῥτορυῖθτα ΒδΌοτΘ τὸ μετ᾽ ἀγνοίας, οὔβοα- 
τἶὰ8. ΘΌΣ ΟἸΠΠΪΠΟ τὸ ἄνευ κακίας εἷῦ δἀάϊϊατα: αὐἰᾷ οπίτα ἀϊοαίαν μετὰ 
ἀγνοίας Ἰάρτιαπθ μετὰ κακίας Βογῦ ΚΙ πα]1ὰ αὐἰάθηη γουθα 46. θϑάθυῃ 
γ6 1874 Ὁ 7. 8 ϑβαηύ, 568 Ἰοπρθ ἃ11ὦ 1116 γϑοθίοσα δ ορροβιθοη!β ταξίο. 
ΒΟ Ποῦ αἀὔὰπὶ τὸ ἀτύχημα ἰδπαυδπι πον] αἱ οὐ αὐδδί οχ παρτουίβα 
οὈοχγύαμῃ 5810 (νυν. δᾶ Υ8. 12), ἥουῖ ρούαϊῦ αὖ ἴῃ 14 Ρούϊου ρᾶτϑ ορϑῦϑθ 8Ὁ- 

ΒΌΤΠΘΤΘ ΕΓ. 
18, ὅταν ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ ἢ τῆς αἰτίας: ἀϊοϊδαν γογῸ πὰπο δᾶ. οδιιϑ8, 

απ88 ἀρχὴ τῆς ἀγνοίας ἢ τοῦ μὴ εἰδέναι ο5ὺ. Ῥοΐξοταῦ Θπΐπι οὐ ἴογὺθ 
ἀρθοθαὺ βοἰστὶ αποᾷ μὴ παραλόγως ἀοοϊαϊῦ; ποαὰθ Ἰριθυν ἔξωϑ'εν οἴἴθούθτη 
οδὺ αὖ ἱρπᾶγαβ ρϑοοδγϑθύ. ῬΥΌρΘ πᾶθο δὰ θῶ δοοθάπηὺ αὐ86 Γ' 2 46 ἀϊΐ- 
ογθυθ τοῦ δι᾿ ἄγνοιαν οὖ τοῦ ἀγνοοῦντα ἀϊδραϊαύω Βαπὺ (γ. δα 1110. 
Ὁ 94-- 97, οὐ αὐδ8 116 βαθβθαπππίαι); αὖ π46 ἀϊγουβῶ ἡπα!οθηα!] ταῦϊο, 
αυδπι αρίδηι ἃ πούϊοηθ τοῦ ἀκουσίου τποᾶο δ ἃ 28 84. ΘΟΙΠΙΠΘΙΩΟΥΑΥ - 
ΤΉ118, 60 Τ]ΔΡῚΒ ΘΙ ποθδῦ, 

19 (-1186 ὦ 1). ὅταν δὲ εἰδὼς μὲν μὴ προβουλεύσας δέ, ἀδίκημα. 
Η185 ἴῃ αἰγᾶτηαὰπθ ραγέθηη Ὁ] θυ ΘΘΠΤΙΒ, υρρθ ἴῃ αὖὑο δάδὶὺ τὸ ἑκού- 
σιον (εἰδὼς γάρ), αὐδ10 τὸ πρφοβουλεῦσαι βοι ἡ προαίρεσις γ8 2ὅ 86 τὸ 
ἐπιβουλεῦσαι ν8 88 ν6] οὐϊδπαι ἣ πρόνοια γ8 36, οἰτουτηβουιρύθμι θϑῦ. 
Νραὰθ ἰριθαν 6δοὸ οδάϊῦ τὸ ἀκούσιον γ6] βρθοῖθβ 6.8, πθαὰθ μοχϑηρίας 
εὐ ἀδικέας οτἴπαθῃ. [Ιἢ 115 νϑῦο αὰδ8 ργϑϑίθγθω δἀδιππύαν βα018 δυὶϊῦ 1π- 
ἰθ]]οχίββθ, ἰάοπθα δα 1Ππδύγαωπαδμη. Υθὰ 6586. απδθ 8. ]θοῦδ, Β᾽πὺ Θχθιαρὶδ 
(οἷον γ8 20); αποᾶδὶ ϑῃΐμη ἰξῶ ἀθβουιρῦοβ ΚΘ ηΘΥΪΒ ἤπθ8. ἱπηρ]θῦοϑ 6880 
Ῥυϊαγθυϊπιιβ, ἀπάϊαπθ απδροδβύϊομθβ ἀ1{ῆ01188 Θχδαγρθηῦ ααἰθαβ Βᾶθο ααϊ- 
ἄστη ἀϊβραύαξίο ρῶν δύ. Ἰέααὰθ ΟΌΣ νβ 21 τοῖς διὰ ϑυμὸν ται ῬΥῖτητβ 
Ἰοοὰβ ἀορίαν, αὖ γ8 2 ---88 δα οϑάθτη τϑᾶάθαύαγ, παπᾶ ΟὈΒΟΌΓαΙΩ, 1γὰ- 
οὐπαϊδ, να Αὐἰβύοὐθι: ὕπτα οὐΐατα αἰ] τπρχίπηθ φυσικὸν καὶ ἀναγκαῖον. 
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ϑυμὸν καὶ ἄλλα πάϑη, ὅσα ἀναγκαῖα ἢ φυσικά, συμβαί- 

νει τοῖς ἀνθρώποις" ταῦτα γὰρ βλάπτοντες καὶ ἁμαρτά- 

νοντες ἀδικοῦσι μέν, καὶ ἀδικήματα ἔστιν, οὐ μέντοι πω ἄδι- 
κοι διὰ ταῦτα οὐδὲ πονηροί" οὐ γὰρ διὰ μοχϑηρίαν ἡ βλάβη; 
ὅταν δ᾽ ἐκ προαιρέσεως, ἄδικος καὶ μοχϑηρός. διὸ καλῶς 

28. ἀδικήματα ἔστιν] ΒΕΚΚ. ἀδικήματα ἐστιν. 

πάϑος (γ8 21) 6886, ὑπτη ῥτὰθ 8118 δου 5 Ομ] 4010 νϑοᾶγθ νἱάθ- 
Ῥαΐαγ; οἵ. παρυίπιῖβ Η 1 (ὁ μὲν οὖν ϑυμώδης οὐκ ἐπίβουλος 1149 Ὁ 14). 
Νο ἔδιηθη ἰάθο αυδοθοῦπαιθ διὰ ϑυμὸν Πδηὺ Βυ7ὰ8 σθηθυῖβ 6586 ΘΘηΒΘΔΒ; 
αἰνθυβίββί πα Θηΐπ 111. ᾿ρβῶ ἱπέίθυ 86 (νυ. δὰ 1125 Ὁ 80), πθαῖθ 110 πηοᾶο 
ῬΓΟΌΔΌΪ 6, τὸν χαλεπὸν 1Π]Ππὰτ 1126 ἃ 86 υὐΐαπθ ἄνευ προαιρέσεως Ρθ60- 
οᾶγθ. Αὐ 1 5 ]8 Ῥθυβρι απ, ΟἿΥ τηϑ]πουῖῦ ᾿γᾶτη δ πὶ ΘΟ ΘΠ ΟΥ̓ΔΤΘ 
αὐδιῃ ἐπιϑυμίαν. Νῶτη ουρίᾶο, απδηηατδτη πθαὰθ ΟΠ πη Ὑϑταμὶ δϑὺ 
7ααϊοίατα οὐ δ πὸ οουΐθ αϊβραζωϊομθ δ] θπασα αποᾷ 1.1. Βμϑῦ. ῥ᾽] υσῖμιὶ 
ΠΥ Ἔχ θα, τὰ γὰρ δι᾽ ἐπιϑυμίαν ἀπὸ πονηρίας“ (1814 Ὁ 10), ἑδηθη 
εδϑὺ δολοπλόκου κυπρογενοῦς 1149 Ὁ 16. 5΄τΠΠΟΥ οὐΐατη 1ᾷ ΘΟ βθη- 
ἰδηθῖιτα οϑῦ, Ῥο  Ἰββίση στη Θουττη αἰδούπατη τηθηξίοπθηῃ βθυὶ ρυϑθῦθυ ᾿στϑτα 
ὅσα ἀναγκαῖα ἢ φυσικά γ8 231. Βοϊίαθα, Θπῖπι (τὰ ἴδια καὶ ἐπέίϑετα 
1118 Ὁ 9, τὰ μὴ φύσει 1148 Ὁ 1 56.) Ρ]οτᾶαπθ πθ δχβιϑυππὺ αὐϊᾶθηι 
πῖβὶ ἀπὸ μοχϑηρίας ᾿παπθ 1158. ααἱ δι᾿ ἔϑος (1148 Ὁ 17) ἀθρταγαῦϊ βαπῦὺ; 
βίη βαπῦ αὐὑδ6 αὐἰθαβάδηι οορσπδῦύδ, βῦ γὙ6] 1ῃ ΤΟΥ] Βἰτα" ὑπ! πῃ δὉ- 
Ἰόγιηδ, ΠΟ Τηϊγαπ οϑὺ δὰ στϑῖ ὕδτη αἰ ΠΟΙ ]6ηλ ππῸ ΠΟῚ ἀΘΒοΘΠαι. 

22, ταῦτα γὰρ βλάπτοντες καὶ ἁμαρτάνοντες ἀδικοῦσι μέν: 6ῃ. Ἶδτη 
γοχ ἁμαρτεῖν ΠΟῸΝ ῬΙΌΡΥΪΟ 1110 θὰ αὐἱ γνβ 12---19 δγαῦ. Υ. δὰ Ὁ 12. 

9ὅ. ὅταν δὲ ἐκ προαιρέσεως, ἄδικος καὶ μοχϑηρός. Ῥυΐγηστῃ ἰἰα 
αἰδιηρίθαν ἰογύϊατη σθπαβ, δὰ ατποᾶ ἄθνθυβο ᾿πύθυϊ πὴ ΒΘΙΊΠΟΩΘ δα τὰ ἐκ 
ϑυμοῦ ν8 ῦ--88 γοϑὺ 1186 ἃ 1 τἷὸδ8δ,βἯτοαϊδαγ. Θαοα απἰάθπι σΘ Πα 
Ῥτορυϊατη ποηθη πὸπ παροὺ ηἶβὶ θββ8 Πᾶβ806 βλάβας (ν6] οἰΐατι ἀδική- 
ματαὶὴ ἀδίκων καὶ μοχϑηρῶν ἀνδρῶν 568 διὰ μοχϑηρίαν. 

9ὅ-- 88. ὅτι τὰ ἐκ ϑυμοῦ ἀδικήματα μόνον. Οὐδ 8ΔΌ ἱταίΐβ οοιη- 
τηϊδδαπθαῦ ,,οὐκ ἐκ προνοίας κρίνεται“, π60 ἰδηηθι μᾶ60 50] (γν. δᾶ 
Ὁ 19): οὗ 961 Ὁ 21 τὸ μὲν γὰρ ἀδικεῖν καὶ δι΄ ὀργὴν καὶ διὰ φόβον 
καὶ δι᾽ ἐπιϑυμίαν καὶ δι᾽ ἄλλα πολλὰ γίνεται, καὶ οὐ μόνον ἐκ προ- 
νοίας; οἵ, 962 ἃ 1--ὅ. Αρὶξαγ δαΐθη πο ῬΥΟὈΙΘυδύθτη ἰοθῸ 6 1ὰγ0 
αϊουπᾶο; δίαπθ νυἱδθῦυσ νοχ ἐκ προνοίας ἴῃ ἸΘρΊθα5 7] οἸβαπι8 ΒΟ] θυ πὶϑ 
[υϊββθ; ν. 1188 Ὁ 8ὅ (80); 1226 Ὁ 88 (88); 1800 Ὁ 2ὅ 5. ϑιοηύθηϊίιδ, γθῦο 
ἴρβῷ ἀυποθυβ δυρυχηθηξβ (οὐ γὰρ ν8 26; ἔτι δὲ ν8 21 --- 38) ἢστπδύαγ; 
αὐογθτη Ῥυΐοσθ ἰἔα αρσίξαγ ἰδπαῦδη ἐκ προνοίας 15 ὑδηΐαπι ἀραῦ ααὶ 
ῬΙΙΟΥ αὐδδὶ ἐνόησε περὶ ἀδικήματος ἢ φαινομένου ἀδικήματος. Ἰπ ρΡο- 
βύθυϊοσθ, αὐθιηααδτη οὗ ἱρϑὶ τηυϊία ρούαθυϊπῦ ΟὈ]ΟΙ, 1ἃ οοΥῦθ σϑυτπὶ δϑῦ 
Ἰγϑοῦπμο8. Ἰμ) υυδίη ᾿π]αυὶἃ τ]οϊδοθηΐθβ αποάδηι 18 186 βύπαϊο ἀποὶ, 
Π60 581 ἴογτίθ βαὐϊβ ϑχοοριὑανθυϊηῦ αὐοᾶ ΟΘΟτητηΐββαυὶ ἔαπθυϊπὺ τὸ ἄδικον 
ἐδπαῦδηη ἄδικον 5 Ϊ ργοροβυῖΐῖββθ. Π6 σϑηθγοβῶ 80 (αὖ ᾿ύω αἰοαπι) ἰτἃ8 
παξατᾶ, αὐδ' ἱπίον εἰδοίϊβ δταϊπθῦ, ἔαπι 6 ῬΙαίοπθ (νοῦ Βθρ. 440 ὅταν 
ἀδικεῖσϑαί τις ἡγῆται, οὐκ ἐν τούτῳ ξεῖ τε καὶ χαλεπαίνει καὶ ξυμμαχεῖ 

" ᾿ , ᾿ παι εἰδὼς μὲν μὴ προβουλεύσας δέ, ἀδίκημα, οἷον ὅσα τε διὰ τιϑ5ν 30 

ΠΥ μον μὰ 

2ὅ (4) 



δ υν - 3 ᾽ , , Ἢ 3 ν » ς -»" 
1τ18ὅν 86 τα ἐκ ϑυμου οὐκ ἕκ προνοίας κρίνεται" οὐ γὰρ ἄρχει ὁ ϑυμῷ Ετ 

9544 ΛἈΕΙΒΤΟΤΕΤΊΙΒ ἘΤΗΙΟ, 

ποιῶν, ἀλλ᾽ ὃ ὀργίσας. ἔτι δὲ οὐδὲ περὶ τοῦ γενέσϑαι ἢ μὴ 
ν 3 2: γ59 » , " 

ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ περὶ τοῦ δικαίου" ἐπὶ φαινομένῃ γὰρ 

ἀδικίᾳ ἡ ὀργή ἐστιν. οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν τοῖς συναλλάγμασι 
περὶ τοῦ γενέσϑαι ἀμφισβητοῦσιν, ὧν ἀνάγκη τὸν ἕτερον εἶναι 
μοχϑηρόν, ἂν μὴ διὰ λήθην αὐδὸ δρῶσαν; ἀλλ᾽ ὃμο ογοῦν- 
τες περὶ τοῦ πράγματος, περὶ τοῦ ποτέρως δίκαιον ἀμφισβη- 

τοῦσιν. ὁ δ᾽ ἐπιβουλεύσας οὐκ ἀγνοεῖ, ὥστε ὁ μὲν οἴεται 
- ὧν (μα ἡ ναῷ ἐπέων 

εἶν, Ἀποόηρονθη , μξθιμέ 
29, ἐν τοῖς] ΚΡ τοῖς. 82. ΚΡ γυ. περὶ δὲ τοῦ ποτέρως. 

τῷ δοκοῦντι διλαίῳ:) ὕυτη 6χ Αγὐϊϑύοθιθ (νϑ]αὖὺ ἰηἴνω 1149 ἃ 2 -- 39) 
Ῥίατα, θυ γθιη, 81 τηϑ]αβ αὐἰὰ παϊθ Ἰοθο Ῥγοροβίθιπι ϑϑβοῦ απδτη αὖ Ρδγ- 
ὑπὸ τῶν βλαβῶν οοτήτηοαθ 1ΠΠυιϑὑταγοῦσν, Οὐ Ὁ ααοα ἐούο ποὺ οαρὶὺθ 
τῆς ἀκρασίας, δᾷ αἀπδτη αἰβουττΐπδ, ἰβῦα, α δ πὰ τηϑχ!π]6 βρθούαγθ οοηβίαί, 
πθ τηρηξίο αὐἴάοτπι ἢὺ} οἵ, τηὔθυ γϑασῶ 1101 ἃ 10 καὶ οἵ ἀκρατεῖς ἄδι- 
κοι μὲν οὐκ εἰσίν, ἀδικοῦσι δέ. 

ῶ9. οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν τοῖς συναλλάγμασι... Νοοθϑθαγίο Ηἷπο το- 
βριοιϊοῦαν δα Ἰοσῦτη 1181 ἃ 23.---Θ, αὰοὸ 5010 Αὐἱβύοθθ! θα θχροβαθυῦ αὐἱᾷ 
αἰοαῦ συνάλλαγμα. Αὐ απδθ 1Π16 ἴῃ σθποιο τῶν ἀκουσίων καὶ βιαίων 
ϑαηὺ, οὐ 'ρβῶ βᾶθρ8 ἐκ ϑυμοῦ απ γνο]υὺ αὐκία ϑάνατος πήρωσις κακη- 
γορία προπηλακισμός: αὖ Ῥ]ογαμηατίθ 1ὉΪ περὶ τοῦ ποτέρως δίκαιον 
(υ8 82) αὐδοτθηάπμι 510. ΑἸῖα αὐϊάθηῃ ταὐϊο τῶν ἀκουσίων καὶ λαϑραίων 
οϑῦ, 864 π6 βᾶθο αὐϊάθχῃ ἰδηαθπδπι τππὰπὶ ΡΌΠαΒ ἀἰοὶ, Θχθιθ]ατη αἀυ]ὑ θυ] 
(4181 ὦ 6) ἀοοθαῦ; πϑθαθ ϑηΐπι αὐϊδασδηι διὰ λήϑην (Υ8 81) ἀἀα]δογαῦαν 
πθαπθ Αὐϊβύοθιθβ ἀπυτηαπθίηαιθ απἱ ἴα φῬϑοοανουῦ οοτύο μοχϑηρὸν 
(υ8 80. 81) ἀΐϊσουθ ρυϊαῃμαυβ οϑὺ. πὸ τὰ συναλλάγματα Ἶᾶτη δὰ νυϊρᾶγθ 
ΘΟΙΙΠΊΘγοΐπτη βρθοίαηδ απὸ νἱΐαθ πϑιιῖ οὐ συϑὶ ἰϑγΉ1]Π1ΑΥ ῬΓΌΒΡΙΟἸἔαγ; Οὐ] τι8 
σοπθυῖβ βαπὺ τὰ ἑκούσια συναλλάγματα 1181 ἃ 8. 4 πθὸ τηΐπὰ5 αἵ ἀλ- 
λακτικαὶ κοινωνίαν 1182 Ὁ 81. Τὴ 15 Θῃΐπὶ 81 οούϑτῃ Ἰπαϊοθ 115 θϑὲ (τὸ 
ἀμφισβητεῖν ν5 80), υὖὐ ἡ ἄδεια αἀπδῖῃ ἰθχ Οτϑθοουτση διηρίατη ἀαθαῦ 
(νυν. 1182 Ὁ 1 5.) δι Ἰοσατη ποη παρθαῦ, ἔγωσαϊβ ου]πιβάδτη γ6] 4011 ἴῃ- 
οαβαθαγ αὐ τϑὰ5 δβδὺ; πθαὰθ ἰρίθαν ἄνευ προνοίας, 5608 διὰ μοχϑηρίαν 
φῬϑοοανῖξ, δῖ τϑοῦθ ἱπου]ραύαν. --- Ετρὸ τϑραξζαπάθτη οϑῦ δ 810 οΥΘα 1110, 
δαπᾶθηη απἱ πιοᾶο οἂρ. ὅ πούϊοπθιη συναλλάγματος ἀθβουρβουιῦ, 78 τὰ 
δ. 10 ἄστη ἴῃ ποιηίπθτῃ αἰ ουθη ἃ νἱβ Ἀὐρτιτηθηζουτιη ροϑιύδ δῦ ἸΟησῸ 
ΑἸ υβαΙη ψΟΟΙΒ 1Π1π|5 τΙΒῸ ΠῚ ΔΡΡΥΟΌΔΒΒΘ. 

88. ὁ δ᾽ ἐπιβουλεύσας οὐκ ἀγνοεῖ, ὥστε ὁ μὲν οἴεται ἀδικεῖσθαι, 
ὁ δ᾽ οὔ. εοιῦα ὥστε... ὃ δ᾽ οὔ ἴππι οχ Ἰοααθηαὶ αι Αὐ᾽δύοὐθ!οο ἔστη 
δι βϑηὐθηδίδιη ΡΟ 856 ἰάοῃθῶ βυηῦ, αὐἱθὰβ το5 ἀθ απ ᾿ἱπ4θ ἃ γ8 27 
αὐδουῖδαν σἰΐθ δοβοϊναύθτ. Τοιμομπβίσαναπι οπΐπὶ οϑὺ ὅτε ὁ ἐκ ϑυμοῦ 
πράττων ἀδικεῖσϑαι οἴεται, 60 ΠΘΟΘ5886 οϑὺ δια], οὐρὸ ϑιαπάθηη 5101 νἱ- 
ἄουὶ ἀντιποιεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀδικεῖν. ὅϑδπο ἰριθαν ἠυἀϊοῖο Ζ6111ὰ5 Ἰα θα θαύ 
γοῖρῶ ὁ δ᾽ ἐπιβουλεύσας οὐκ ἀγνοεῖ φῬδλθηθῃθβθοβ 000 ΠϑΡου. ΝΙδβὶ 
Τουῦθ δαάθτη οὐηπΐπο ο]οίθπδι Θ886 Οθμβαθυῖβ; πθπι δοοραϊῦ απο 1116 4] 
ἐν τοῖς συναλλάγμασι ρϑοοαῦ (γ8 29 5.) ποη 8018 γϑούθ ἐπιβουλεῦσαι 
αἀἰοῖθαν ᾿ρϑυσθααθ ργωθαϊοωύτμη οὐκ ἀγνοεῖ ρῶθηθ οἰασαϊοδῦ. 
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γε ἔξ, Τὰ δρῶν, ἡ... 
» 3 » εἰ ἀδικεῖσθαι, ὁ δ᾽ οὔ. ἂν δ᾽ ἐκ προαιρέσεως βλάψῃ, ἀδικεῖ, καὶ τι86ι 

Ἁ - 3 »Ἤ ι 3 ΄ ς Ρ] “ ᾿ [χὰ " 

χατὰ ταῦτ᾽ ἤδη τὰ ἀδικήματα ὁ ἀδικῶν ἄδικος, ὁταν παρὰ 
᾿ :] ΄ ΦὌξ υϑυ Ἁ ; κεσδ ΄ ΟΠ ΉΔΗΝ ἡ ’΄ ΄“ 

τὸ ἀνάλογον ἡ ἢ παρὰ τὸ ἴσον" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ δίκαιος, ὅταν 

προελόμενος δικαιοπραγῇ. δικαιοπραγεῖ δ᾽, ἂν μόνον ἑχὼν 
πράττῃ. τῶν δ᾽ ἀκουσίων τὰ μέν ἐστι συγγνωμονικὰ τὰ δ᾽ 
οὐ συγγνωμονικά" ὅσα μὲν γὰρ μὴ μόνον ἀγνοοῦντες ἀλλὰ 
καὶ δι᾿ ἄγνοιαν ἁμαρτάνουσι, συγγνωνομικά, ὅσα δὲ μὴ δι᾽ 
» 3 ᾽ 3 .« Ἁ ν ’ Α ΄ 

ἄγνοιαν, ἀλλ᾽ ἀγνοοῦντες μὲν διὰ πάϑος δὲ μήτε φυσίικον 

μήτ᾽ ἀνθρώπινον, οὐ συγγνωμονικά. 

8. ΚΡ πάϑος μήτε. 9. [ογῦ, 5ού. ἀνθρωπικόν οἱ ΤΡΊΉΡΟΡ, 

1, ἂν δ᾽ ἐκ προαιρέσεως βλάψῃ (οὐκ ἀντιποιῶν οὐδὲ ἀμυνόμενος), 
ἀδικεῖ. Ῥουθαπη σόπιβ, ν. 1185 Ὁ 19 5. (Ὁ. 28). Οποπίδπι δαΐθ 51Π6 
ἀυθῖο ἀδικοῦσι οὐ 1 ααἱ ἀδικήματα ἰαπύπμ ργοάπηῦ, δα βιυρριθπάδτῃ 
βοηξθπἐϊαπι μᾶπο ἀρβιἀθυαπῦιν αα86 βαθβοασαπίαν καὶ κατὰ ταῦτ᾽ ἤδη 
κι τ. 1. Το]αῦαν ἰσίθαν ρ]οπῶ ᾿πξουραποῦϊο ροβὺ ἀδικεῖ απδθ ἂρ. ΒΕΚΚ. 6ϑύ. 

3. ὅταν παρὰ τὸ... ἴσον. Οδνοῦαν π6 ἡ βλάβη ἴοτίο εἷὺ ἀντιποίη- 
σις ἰαῃύθμῃ ; ν. δα γν8 1. Ὄαν 

8--ὅ. Οὐ ἴπ Ὀγτουὶ πὸ ἀθβογιρύϊοηθ δουτὰ αἀπ88 τοῦθ πηὺ ῥυ]- 
ταῦτ σ6πα8, αποα ἴῃ Ὀοπδπη ρᾶγΐθιη ἔθτθ εὐτύχημα γοοαπάστη ογαῦ, π6- 
αἰθούπτη ἰδ, ποι ἰζὰ αἰ ἢ 0116 οϑῦ ταὐθ]]θοῦτι. 

ὅ---9. 51 νούὰπη οδὺ ἰᾷὰ αποᾶ ΔῸ ἰηϊο δα πηΐϊνθυβιπι Ποο οαρτιὺ 
Ῥτδθυηϊβίτητιβ, θὰ ἸΘρθμ ΡῬΓΟΡΟΠΙ 6 απῶ 46 αἰ νου β18 γΘΌυ 5 σθδεϊβ ΑἸ ΘΥΒΘ 
7αδϊΙοαπάμτη 516, ὁοπβθηξαπθαμπι ἔβ!] θη απδθβύϊοπθιι δα]πηρὶ: συγγνώμη 
Θαΐπι ΠΘΟΘΒΒαΟ δα τὸν κρένοντα ρουθϊποῦ. Νθοὸ ἀθβιιπὺ δ] τπιπ48 60]- 
Ἰσαῦαγ, μᾶθο οαπὶ Ῥυϊου θτι5 ΔῸ Θοᾶθμη ἴῃ ππᾶπη βθη θη δι βουρίῶ 6886. 
Οὐοᾶ οπῖπι δ 1186 ἃ 38 5α. οὗ Ὁ 18 δἀποίανιπηιβ, ὑϑοὶρὶ ἱπίοσ τὰ. 
ἀκούσια ποι ἰαπέαιμη τὰ δι᾽ ἄγνοιαν (αὖ 10. ΓῚ 564 οἰΐαιη ἃ ἀγνοῶν 
τις ἔπραξε, Ἰάτη ΘΧΡΥΘΒΒ18 ὙΘΥΌ18 τὰ ταύστα ἢ, αὖ ἰδού αἰ Θγ πα, πὸ 
δα πορ]σοπέϊδτη 56 δα αἰνθυβατη βθηὐθηξίδτη τοίθυθπαδ βἰῦ. Ῥγδθύθγθδ 
οὐΐατα ἴο (νυν. δᾷ 1186 Ὁ 12) ᾿πίϑυ θῶ, ἀθ αὐΐθιβ αὐδογθηάθτηῃ δὲ, τὰ 
βίᾳ οταϊϊὑππέαν, απδτην!β οὐ το8 οὖ Ἰοσῖβ 1110 ἃ 28-- 20 ἀοοθαηύ, ἸϑπΟβοὶ 
115 ἀπθοαὰθ αἱ τη} 18 ῬΥθβϑὶ ρούϊπβ ἀαδῖὴ οοδοῦ πϑοθβϑιψαξθμη Θχουβθηῦ. 
- βίη νἱἀθαξαν ἢ. 1. βθυθυῖιβ ἠπα]οαῦὶ, ἀὰπη πΟΠΠ11}15 αὰᾶθ ἀκούσια 
δα ποραῦτν συγγνώμη: γογατα αὐἰάθηη πο ἐδηξαπι οτηηΐπο ξύγγνωμον 
τὸ ἀκούσιον νἱᾶθυ] (αὖ ἀρυᾶ ΤΙ πογαϊάθιη οϑὺ 1Π|͵ 40), Ξοᾶ ρέϊαιη ργϑθῦου 
τὰ ἀκούσια ῬΘΥΠΙ 5. δίαπιθ ναυ 8 απιᾶθ᾽ τηδ]θ ἰδοΐα βἰπῦ Ἰσπηοβοὶ (ν. δὰ 
1109 Ὁ 82: οὗ τηΐγα 1145 Ὁ 86-- 1146 ἃ. 4). ϑ'ιεα παβοϊζαν ἰδέα ἀ188- 
γοηύϊα πο ἐᾶπι ἱπᾶθ, αποᾶ δαβίονίου ἡπᾶοχ πο] συγγνώμην ἔχειν, ἀὐδπι 
αποᾶ τηϊδίοτθ Ἰπάϊοϊο ρπτα ποιηΐπθ ἀκουσίων αἷσπα Βαϊ, βαηῦ. -- 
Οδὔθυτιπη 6Χχ ὁρροβιοηΐβ γαὐίοπο (ὅσα μὲν... ὅσα δὲ ν5 6. 7) ἀρρατοῦ, 
γϑῖὰ ἴΐὼ αὐἰάθηη ΠῸΠ ΔΌΒΟΪνΙ: ἐθγθϊατη θῆϊτη αποδάδηη σθπιβ βαρογθδὺ 
αποα 5] 6πέϊο ρυαθίθυϊθιι 850. θοῷ ὅσα ἀγνοοῦντες μόνον, διὰ πάϑος δὲ 
φυσικὸν καὶ ἀνθρώπινον. Οπδ6 οοτητηθιπογϑηύαν, δι ἐγ] ρ]οθιη αἰνίβῖο- 
ποῖ αὰδ 1186 Ὁ 11 ῬγοροπθΌαθαν τϑοῖθ ΔΡΡ ΠΟΣῚ ρούοστιηῦ; πδπὶ οαποῖδ 
δα 1ἃ βροοίδεὐ αποα 1110 (Ὁ 12 --- 19) ῥυϊτηστη σΘπὰβ οτϑξ; οὐ ᾿ξ αὐϊάθτη 
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(186 410 ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ ἱκανῶς διώρισται περὶ τοῦ ἀδι- Ε΄ὶι 
4 ἢ τὸ κεῖσϑαι καὶ τοῦ ἀδικεῖν, πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν ὥσπερ Εὐρι- 

Οὐ τονε τ" ̓πίδης εἴρηκε, λέγων ἀτόπως 
» ν᾿ ἧς Γ ἀτὺ τς ᾿ μητέρα κατέκτα τὴν ἐμήν, βφαχὺς λόγος," 
ραν βιράαε Κα ΕΟ ΤΩΝ ἱ 5. ἑκὼν ἕκοῦσαν, ἢ ϑέλουσαν οὐχ ἑκών. 

12. ἀτόπως] ΚΡ τὸ πῶς. 

αὐ τὰ συγγνωμονικὰ ᾿ρβῶ βἰηὐ ἀτυχήματα, τὰ οὐ συγγνωμονικὰ αἰϊασδ 
Ῥδ18 τῶν ἁμαρτημάτων. 

8) 1186 ἃ 10 --- 1187 ἃ 4. 

Ποβοθπάϊθαν δὰ αὐδβάδτη ἀπορίας, απὰδ ἀοίπορρβ 1136 Ὁ 1ὅ (ἔτι δ᾽ ὧν 
προειλόμεϑα δυ᾽ ἐστὶν εἰπεῖν; οἵ, 10. ἃ 84 5.) ἐγθ8. 86 Βἱδ᾽ ἐγδοίαπάξδβ 
ῬΓΟΡΟΒΈΪΒΒ6 ΒΟΣΙρύου βρη ποαῦ. ϑ᾽ηρΌ]α8. γθγῸ αὐδθβίϊομθθ ἰϑέαβ, απιᾶτη- 
αυδτη ἴω ἀ6 115 ἀρὶθαγ, αὖ νἱἀθαμθαν ἀπάτη βουτπομὶ 5 ΠΟμϊπτη γο] 
ἴῃ ΒΟ0ΠΟ]18. ἰθὺ βο]1ὕαθ [ϊ]888, ἰδηθη Θἃ8Β 6888 Πρ Τὶ ΠΟῊ Ῥούουῦ αὰδθ 
βϑ 15. οι ποθ ρυϑθοθάθηΐξὶ ἀἰηραξαϊ σαί Βα] αηραηίατ. ΠΙΙῸ ϑηΐτῃ (νυ. δὰ 
ὃν ὅ -- Θ)ὺ αποἀδιητηοαο 60 τὸ8 νϑυύθαῦαν αὐπδϑὶ ἀθ ὰτθ ἀἰοαπᾶο αὐδοτθ- 
γϑῦαν. Φυσϊοῖβ σοῦὸ αὐδηύατη ᾿ηὐθγεὶῦ, δὶ Ὑθυατη βὶῦ γοϊθηθὶ ποῦ ἢἤρυὶ ἴη- 
7αγδπη, πθπο ποη νἱἀθῦ; ραυϊθγαιθ 46 υϑ]ατῖβ τῶν ἀποριῶν ΘΘΠΒΘΌΪαΓ. 
Τύδαμθ οὐϊαμιβὶ τθούθ αὐριυθίαγ, δὺ θϑηᾶάθυη σϑπὶ ΔἸ Υ ᾳγ6 ῬαΌ]ΪΘΟ, 8]1- 
ἰοῦ δῷ ΕΗϊοογατι τηδρίβῦγο αθβὑϊπηθηδτη ὑγϑοίπαἀδυη 8 6586, ἐδηη θη 
οαριΐω μᾶθο ἱπέθυ 856 ῬσυοΌΘ Ὁ] αυοάδιηῃ, ΤΘΥΤΤῚ ὙΪΠΟΌΪΟ ΠΟῚ ΘΕΥΘΓΘ. 60Π- 
οραἀδέυν πθοθβδθ θϑὺύ. Αὖ τηυ]Ἱῦο τηϑρὶβ 1ρ8] τοὶ οὖ βθπύθηξίαθ αἰΐαμη ἃ 15- 
ῬΟΠΘΠΑΙ τϊομθιι ΘΟΠἀθΟΘΥΘ ΠΪΠ1]Ὸ βθοῖαβ βαξΐβ οοπϑίαιῦ. Ὀἰσατπαθθ 
Θηΐμ αποᾶ Ρ. 1186 αἸαϊοίτητιβ, αὖ τϑοῦθ σϑηθγῶ β5θὰ τη8]6 86 Ὀ6Π6 ἴα- 
εἴογατῃ ἀϊδυϊησαδηύαν αἴαπιθ αἱ Ἰοου8β συγγνώμης Βὶῦ Βοϊαθαν, ΠΘΟΘββασῖο 
δα αἰϊαα οἀραὺ αὐοὰ τοϑίαῦ τοίθγθαν 86. δᾷ τὴν ἐπιείκειαν. Υ. 1814 Ὁ 
4 8α. ἐφ᾽ οἷς τε δεῖ συγγνώμην ἔχειν, ἐπιεικῆ ταῦτα, καὶ τὸ τὰ ἅμαρ- 
τήματα καὶ τὰ ἀδικήματα μὴ τοῦ ἴσου ἀξιοῦν μηδὲ τὰ ἁμαρτήματα καὶ 
-τὰ ἀτυχήματα. 

8) 1186 ἃ 10 -- Ὁ 14, πότερον ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι; 

10. εἰ ἱκανῶς διώρισται περὶ τοῦ ἀδικεῖσθαι καὶ ἀδικεῖν, Β᾽΄ααί- 
ἄθχα 18. νυ 8 δι δῷ αἀὐδθ τηοᾶο αἰβραίαξε, σαπὺ τϑϑριοϊ αν (αὖ νἀ οίαν, 
αὐῦχμη γ8 160. 17. 19 δὰ 1ΠΠ|ᾶτὴ βϑηὐθπέϊδιη ργογοοαίαν ὅτι τὸ ἀδικεῖν καὶ 
τὸ δικαιοπραγεῖν ἅπαν ἑκούσιον), οἴἴδηάο5 ἴῃ γοοο περὶ τοῦ ἀδικεῖσϑαι. 
Νραὰθ δηΐη ἀθ μοῦ ἴῃ φρυδθοθάθην, οαρὶδθ βθύτπο ἔαϊδ, ποαὰθ ΟἹ ΠΪη0 
απδθ ἴον 48 δὰ τ αϊοοπᾶδ, βἰπὺ δᾶ ἀοούγίπατμη οὐμίοδτα βἰτα ]θγὰ ΥἿπι 
Ὠαθθηὺ ἃ αὐαδθ δα τὸ ἀδικεῖν ρϑυξίπθηξ, Υ. οὐΐδια δᾶ Ὁ 8 54. 

11. Εὐριπίδης (αθθηη ροδίαιη ργῶθ οϑίθυϊβ δάἀταϊγαυὶ Αὐἰβἐοίθ! 6 τὴ 
οοπβίο) ἱπ ΒΘ]]Θγορμομΐθ, 81 ΜΊΟΒδ 611 ἘΡμβῖο ογθᾶδϑ, γ6] ἴῃ ΑἸοΙπΆΘΟΠΘ, 
αὖ ΠΟΠΠᾺ]]1 οοπ)ϊοϊ αι, Μρθιρλμθυῖβ ,1θρῖ 1110 ἃ 238 τὸν Εὐριπίδου Ἅ1λκ- 
μαίωνα γελοῖα φαίνεται τὰ ἀναγκάσαντα μητροκντονῆσαι. 

18. 14. Ῥ]Ιυτίατα νυ. ἀα. ΘοΙητηπηὶ οροτῶὼ Πὶ γϑυβῦβ Βδ πο ἴῃ. ζουτηϑηι 
οοπΐθουῦ βαμὺ: 

Α. Μητέρα κατέκταν τὴν ἐμήν, βραχὺς λόγος. 
Β. Ἑκὼν ἑκοῦσαν; ἢ οὐ ϑέλουσαν οὐχ ἑκών; 



ΝΎΞ 
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» ὃς ἽΝ 4: ὦ 3 
Ειτ πότερον γὰρ ὡς ἀληϑῶς ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι, ἢ οὐ ἀλλ (186. τῦ 
“δ ἀκούσιον ἅπαν, ὥσπερ καὶ τὸ ἀδικεῖν πᾶν ἑκούσιον. καὶ ἄρα Ἐπ ρργρο κεβοθννν ὅτ ΣΝ ΣΟ ΛΑΣΕ 

πᾶν οὕτως ἢ ἐκείνως, ὥσπερ καὶ τὸ ἀδικεῖν πᾶν ἑκούσιον, ἢ 7: ἌΡΣΤΝ 
τὸ μὲν ἑκούσιον τὸ δ᾽ ἀκούσιον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δικαιοῦ- “ -.(-..» 
σϑαι᾿ τὸ γὰρ δικαιοπραγεῖν πᾶν ἑχούσιον, ὥστ᾽ εὔλογον ἀν-. οοε. ρῶδίω, 
τιχεῖσϑαι ὁμοίως καϑ'᾽ ἑκάτερον τό τ᾽ ἀδικεῖσϑαι καὶ τὸ δι- 30 7... Ὁ [κα 

- Ἥ ἃ ᾿ ἢ 0 Φ ’ » 3. Ἢ , ᾿ 

καιοῦσϑαι ἢ ἑκούσιον ἢ ἀκούσιον εἶναι. ἄτοπον δ᾽ ἂν δόξειε, 
- - - κ - 

καὶ ἐπὶ τοῦ δικαιοῦσϑαι, εἰ πᾶν ἑκούσιον᾽ ἔνιοι γὰρ δικαιοῦνται ,- Ὁ ως 
ς Ἁ - 

οὐχ ἑἕχόντες. ἐπεὶ καὶ τόδε διαπορήσειεν ἄν τις, πότερον ὁ τὸ νυ(“--Ἔας Αια 
» ᾿ ᾿ ἀπ᾿ προ ταν δὴν εν “- , τ ΓΟ ἄδικον πεπονϑὼς ἀδικεῖται πᾶς ἢ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ πράτ- ο΄. “1 τι κ- 5.6 

» ᾿ Ν τὴὸἣι ; τ ΣΝ" 

τειν καὶ ἐπὶ τοῦ πάσχειν ἐστίν" κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ ἐν- νὸ τς Ἡπέξεν 
δέχεται ἐπ᾽ ἀμφοτέρων μεταλαμβάνειν τῶν δικαίων. ὁμοίως (στο. ἡ 

πριν κΆ τς. δ ΟΝ ον , »Δ ἵἈκε φθαι 

: ; τιν νεῖ. πα, «συμ 
117. 18. πᾶν ἑκούσιον -- ἀκούσιον. ὁμοίως] ΚΡ ἢ πᾶν ἕκούσιον ἐρέτ το “οὐ ρς ΠΝ 

20, 21. ΚΡ καὶ δικαιοῦσϑαι. ἐν ιν - χν. οι τ Ὁ 
΄ πάσχειν. ὥ ται 

Θυδτατα οομῃ͵δοξαγαγαμ δοῦου 6586 ΠΟ] πὶ, πἰβὶ αποᾶ αὐτοῦ ρυίπια ρου- σι 5 τ 
βΒοηδ, κατέκταν. δε δα 5οηξοπέϊδιη δαἀποίαπάαμι νἱἀθῦαν, π15 αὐϊάθτη - μὰ ἤρετο Ὡ. 
ἴῃ γϑυθῖβ θᾶτη ἀπορίαν ἀθ απἃ ἀροίιν (γὰρ γ8 16) μαυᾶ ἴπθββθ. ΝῚ Ὁ 
Θμΐτη Ργοροβιϊατη ϑϑὺ πὶ 1Π18πὶ ρδγύθιῃ, πἰβὶ βθυὶ ρόββθ αὖ τυ] 16. συ] ἃ ἘΣ ἀδμευύκος [- 
Β]1οὸ 880 ὉΘΟΙαΙ; 1ὰ αυαοᾶ ΠΘΡΆ ΤΙ Υἱχ χαθαῦ. Ουϊᾶ Ἰρσιξατῦϑ Ετρὸ εἰ μὴ μὐκγόμείν τθὰ δ: 
ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσϑαι, οὐδὲ ἡδὶ ἔσται ἀδικουμένη. Δαπαρὺ Εατὶ- Ὡς τ εω 
ΡΙα 68. δρυῶν δέον 

16. πότερον γὰρ ὡς ἀληθῶς ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι. Ααἃ απὸ Π΄ ς, ἡ 
Θπΐπη αὐδοβέϊοηθπι. Ἰῶτη ΠΠ]υἃ πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν... γϑ 11 βρθοίαθδί. ἽΕΙ 
6 αὖ (--Ὁ 14) ὑγΡΠΟ1 τηοᾶο ρίξαν; οὐ 1ξα αὐἰάθτη αὖ ρῥυγϊταῦτα --ἃ 38: 
ταξίοπθ τῶν ἀντικειμένων μϑοϊ ἃ ἰαπίείαν: ᾿ἀποᾶϑὶ Θηΐτα οοηϑίδἑ τὸ ἀδι-᾿ 
κεῖν δίαιθ τὸ δικαιοπραγεῖν, ΟΙΏΠΘ 6580 ἕχκούσιον, ῬΤΟΌΔΌΙ6 ᾿νἱάθαύαξ, 
ορροϑβιζοτυπι. ̓ ΘΘΠΘΙΌΙΗ Ῥδββί ουυχα,., Ἰξθτῃ ἀπδπι 6886 πδδαγΆ ΠΩ; Δἰταῖτατα 
αὖ τὸ διχαιοῦσϑαι ΟἸΊΠΘ βιὺ ἑκούσιον, τὸ ἀδικεῖσθαι ΟΙ.ΠΘ ἀκούσιον.. 

Αὐ τϑβ ἴρβ88 οὐβίδηῦ; ἔνιοι γὰρ δικαιοῦνται οὐχ ἑκόντες γ5 322. Ππαυοὶ 

Ἰδύω αὐἰάθπι ἀυριπηθηὐαυο ἔα. 1115. υϑ πα αἰξαγ. : 
28--831. ΑἸτὰ ἐδηίαξαν ἀθτηοπβίγδεϊο, πασᾶ Δ 51 π|1}}15. Π|ὰ πθ6ο τπαϊίο 

γιοῦ. Εἰθηΐμη τὸ κατὰ συμβεβηκὸς, αὐοά δᾷ 608 απἱ ἀρππῦ γ6] ὈΘΠΘ 
Υ6] τη8]6 ἀἰβουίσηθη θἤροσθ βοίτηυβ (νυ. 1186 Ὁ 2-- 8), δὰ ρεαββῖγα βϑπθῦδ, 
ὑγαηβἔουξασ : ἀπαθ πονὰ αἰ ογθηίία, τοῦ ἀδικεῖσθαι ἀἴαπθ τοῦ ἄδικα πά- 
σχειν (οὐδε ϑπσηρ τοῦ δικαιοῦσϑαι οὐ τοῦ δίκαια πάσχειν) Θχδβιβεῦ. Ουᾶ 
αὐϊάοπι ἀ6 ἀἰβεϊποϊοπθ, ἱπαϊοαίᾶ ΤΩΔΡῚΒ ααϑτὴ Θχρ!οαξᾷ, Ἰοπρτιπὶ 6886 
ΟΠ δου ὨΘΟΘΒΒΘΥΪΌΙΩ, ἀπομίδτῃ πὰ αὐἱάθτῃ β'πθ ἀπο θοῷ τθ5 46 αὐ 
αὐϑογιξαν Βϑυᾶ Δρβοϊνιίζασ. Ουβ οηΐη παορανϑυϊῦ, Ρῥ]θυτιηααθ 605 αἱ 
μηδενὸς ἀδικοῦντος ἱπίαπδι, ραοτροὐϊαπέαν, 8ὶ ἕοτίβ οὐκ ἀδικοῦνται, αὐ 
οοτίο ΠΟΙ Θμἕε8 ΒΝ 

20. ἐπ᾽ ἀμφοτέρων 1. 6. ἐπί τε ε τοῦ. πράττειν καὶ ἐπὶ τοῦ πάσχειν" 

δίκαια (γ5 24. 26); ππᾶθ ρϑὺ υϑῦθῶ ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι δὰ ορροβίξαπη. 
δθπαβ. ᾿π]αβυϊξιαθ ἐγαπδιδαβ δὺ. Ιἃ αὐοᾶ οὐ 1ἃ ἐαπέπτα δἀποῖΐο, αὖ δηϊ- 
τηϑανογία νυ, ΠΊΟΧ γ8 39 ἱΠΥΘΥΒῸ οΥϊπθ ἱπ δδάθιῃ ἔδθγθ τ γϑυθὶβ ὁμοίως 
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εἰ6αὴ δὲ δῆλον ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἀδίκων" οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ τἄδικα καὶ 
, μὲ τὸ ἢ Ψ 3 ᾿ “ 

πράττειν τῷ ἀδικεῖν οὐδὲ τὸ ἄδικα πάσχειν τῷ ἀδικεῖσϑαι. 
ς ᾿ “» Σ; -» Ν 

[ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δικαιοπραγεῖν καὶ δικαιοῦσϑαι" ἀδύνα- 
᾿ 3 9 -» Ἧ - 

80 τὸν γὰρ ἀδικεῖσθαι μὴ ἀδικοῦντος ἢ δικαιοῦσϑαι μὴ δικαιο- 
» 3 ς -" 

τὸν, ἢ πραγοῦντος. εἰ δ᾽ ἐστὶν ἁπλῶς τὸ ἀδικεῖν τὸ βλάπτειν ἑκόντα 
' ΄ . 3. {δὶ ἐν γ.. ἢ τι Ἀ τ “ Φ 3... 

τινὰ, τὸ δ᾽ ἑκόντα εἰδότα καὶ ὃν καὶ ᾧ καὶ ὥς, ὁ δ᾽ ἀκρα- 
᾿ ον , ὩΣ Ξ01" δε ὃ δ 3. 3. 3 » ΤΡ ς τὴς ἑκὼν βλάπτει αὐτὸς αὑτόν, ἑκών τ᾽ ἂν ἀδικοῖτο καὶ ἐν- 

[ ἐῶν ΟΡ δέχοιτο αὐτὸν αὑτὸν ἀδικεῖν. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ἕν τι τῶν ἀπο- 
ρῶβμ ἀμ τὺ 18 ἡ ρόυμενῶν;, εἴ ἐνδέχεται αὑτὸν αὐτὸν ἀδικεῖν. ἔτι ἑκὼν ἂν τις 

ΤΠ διε ἀκρασίαν ὑπ᾽ ἄλλου βλάπτοιτο ἑκόντος, ὥστ᾽ εἴη ἂν ἑκόντ᾽ 
ως ΑΝ Ὁ ἢ τδς, ὲ πἀδικεῖσϑαι. ἢ οὐκ ὀρϑὸς ὁ διορισμός, ἀλλὰ προσϑετέον τῷ 

29, [ὁμοίως δὲ --- δικαιοῦσϑαι] τιὰ]6 ααἃ. 82, καὶ ᾧ] ΚΡΜΡΟΡ καὶ ὃ 
88. 84. ΚΡ κἂν ἐνδέχοιτο αὐτὸς (ἰΐω οὐ 1,)}} αὑτὸν. 84. ἕν τι] ΚΡ τὶ 
(οτα. 1,}). 

8, ὀρϑὸς} ΚΡ γγ. ὀρϑῶς. τῷ] ΚΡΟΡ τὸ. 

δὲ καὶ ἃ ἰη]υβυϊ ἰῷ ΡοΥΡῚ ἰὔθυασα δα 7υδυϊθαιη. Νοη βαροθυνδοδηθα, 80- 
Τ1ὰπ|, βοα ἱπιρογίαπο ἱπθουροβίθω νοὸχ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δικαιοπραγεῖν 
καὶ δικαιοῦσϑαι γ8 29. 

81--Ὁ 9. Τονθαμι ἀρρσγοαϊδαν ἀϊθραθαύϊο δα ἸΙάθιη. πᾶ ἴῃ τ ἰδ- 
πθαῦατ, Θ Ῥυηίοσθ δυραμηθηζαύοηθ τὰ αα!άθτῃ ὑδησ δι γϑΥτ πὶ γΘΟΪΌΙ, ΠΟ 
6886 τὸ ἀδικεῖσθαι, ἈΌῚ π0}]ὰ8 εἰῦ ὁ ἀδικῶν (ἀδύνατον... γ8 29). ΤΆπη 
γΟΤῸ ἴπ τηθηΐθηῃὶ γϑηϊδ, ΠΟΟ ἰρβῦπη πὸ βαϊβοοτο δᾶ ἀοιποιεεξβιηδαιη 1ὰ 
αποα ρῥτοροβίθαμη οϑὺ δύ τὸ ἀδικεῖσϑαι ἅπαν ἀκούσιον). Ἠοτῖο Θηΐπὰ 
ἰηδθιηρθύδηβ, αὐαδηΐατμη αὐἰάθηῃ περὶ τοῦ ἀδικεῖν ᾿ἱπνθπίαμη θβϑὺ, δ ἴρ88 
ἀδικεῖ (ἰπηΐτατη 586. ᾿ρβατη) οὐ γοὶθπβ ὑπ᾽ ἄλλου ἀδικοῦντος ραὐδαν απο 

. οοηὐγο ἴμβ. ϑϑὺ (γ8 82. 88 δἴατιθ Ὁ 1 5.). Ουἱ ἀπ! ῆουϊίαῦ! τω ΟὈνϊατα ἰὔαγ, 
αὖ 11 Ὁ 8 Βα. τὸ ἀδικεῖν ἴρϑάτα πονᾷ πούϊοῃθ θχογῃθίυσ: αὐὰ τϑοθρὑῶ 
ἱπθθτηρογαηῦθβ πορατὶ ροίοιτιηῦ δαὺ νθὴ6 ἀδικεῖν τινὰ δυὺ ὑπ᾽ ἀδικοῦντος 
γἱο]ατ. Ουοᾶδὶ δηΐπὶ ποη 510 ὁ ἀδικῶν, πθαὰθ θβ88 τὸν ἀδικούμενον 

͵ ΔῸ 1πἰδῖο βατηΐατα οϑῦ. ; 
: 88 --ὃ 1. καὶ ἐνδέχοιτο... αὐτὸν αὑτὸν ἀδικεῖν. Τούα αὐἱάθηι 

αὐδοβύϊο, 46 αὰδ' Ὀ18 ᾿πΐγω (Ὁ 16 5α4ᾳ. οὐ 1188 ἃ 4 β566.; γ. ἱπβιροι 1184 
Ὁ 12) ἀἰϊδρυϊαθιίαν, πο αὐιᾶ81 ἔουξαϊῦο οὈνίαμ ἔδοῦα ΘΟ πηθτηογα θα: δη- 
ἔπτη οοτηη ποτ δα ιθ. Ρ]απθ πορ]σίζαν. 

884. ἢ οὐκ ὀρϑὸς ὁ διορισμὸς 80. ὁ τοῦ ἀδικεῖν; ααἱ ἃ 81 8. 
οταῦ. Δα ροπδιῃ. πᾶπο ἀθῆηιϊοπομι τοβριοἰθαῦ Ὁ 28 (κατὰ τὸν διορι- 
σμὸν τοῦ ἀδικεῖν) οὔ, αὐ νἱάου! ροββϑὶῦ, 1188 ἃ 27 (κατὰ τὸν διορισμὸν 
τὸν περὶ τοῦ ἑκουσίως ἀδικεῖσϑαι). Αὖ 8118 Ἰοοῖβ, ααἱθὰ5. δοουτζαΐθ 8 
οϑάθιη γ6 «ααδουῖδαν, Βα ἤοοτο νἱἀούυν αἱΐω ἀθβουιρύϊο αὐὰ ἀδικεῖν οϑὺ 
βλάπτειν ἑκόντα παρὰ τὸν νόμον: 510 Θοηΐπη οϑὺ πο ἰαηίαμη 1188 ἃ 8, 
866 οὔϊαμι 1868 Ὁ 6, φαδηπασδπι. ἴῃ Ἡμοίξουϊοῖβ μασα ταΐπτβ οοπδία᾽ ὅτι 
ἀνάγκη τὸν ἀϑικούμενϑν ἀκουσίως βλάπτεσϑαι ((ὃτ8 Ῥ 80). ΕΠ γυο- 

, ἴδοῖο αὐδθ πἰο δᾷ ἀδῆπιξίοπθηι ὡα]οῖθιν πούϊο,, παρὰ τὴν ἐπείνου (1. 6. 
᾿ τοῦ πάσχοντος) βούλησιν“ δῖα αὑ88 'πᾷθ6 ἀθπιοηβίγαῦιο ὑθηὐδίαι, τη8]6 
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, ΄ 4 ὃν Ἁ φ τι ἘΝ ᾿ ; ᾿ 
Επὶι βλάπτειν εἰδότα καὶ ὃν καὶ ᾧ καὶ ὡς τὸ παρὰ τὴν ἐκείνου τι20ν»4 

΄ Ἷ Ἁ 3 ον Α » ’, Ξ 
βούλησιν; βλάπτεται μὲν οὖν τις ἕκων καὶ ταδικα πασχει" ὕ 

3 ᾿ς δι 

ἀδικεῖται δ᾽ οὐθεὶς ἑκών" οὐϑεὶς γὰρ βούλεται, οὐδ᾽ ὁ ἀκρατής, 
᾿ ἀλλὰ παρὰ τὴν βούλησιν πράττει οὔτε γὰρ βούλεται οὐϑεὶς ἥρος: ἩροΗττ τῇ 

ἀπδδυνρρκωνοῖ , τὸς .,. ἔκ π αὐ ὃ μὴ οἴεται εἶναι σπουδαῖον, ὅ τε ἀκρατὴς οὐχ ἃ οἴεται δεῖν ριξε. Ε 
ξ - , μρντοξε οι ΤῈ 

ἐ πράττειν πράττει. ὁ δὲ τὰ αὑτοῦ διδοὺς ὥσπερ Ὅμηρός φησι 
δοῦναι τὸν Γλαῦκον τῷ Διομήδει χρύσεα χαλκείων, ἕκα- 10 

Ὶ 4. καὶ ὃν] οἴῃ. ΚΡΤΡ, τὸ παρὰ] ΚΡΜΡΟΡ παρὰ. ὅ. οὖν] ΚΡ οὔ. 
0. δ᾽ οὐϑεὶς] ΚΡ δ᾽ οὐδὲ εἷς. ΚΡ ἀκροατής. 

αἰτᾶααθ ϑχοοριἑαία δϑὺ. Ρυϊπυθηὶ μὰ ἀαὰπι τὰὸχ (Ὁ 6 οὐϑεὶς γὰρ 7 ἍΦ 
βούλεται) οοπορδαθαν, οπιηΐπο ἰδ] 6888 παρὰ τὴν τοῦ πάσχοντος βού- 
λησιν, δἀαϊξᾶ 1Π1ὼἃ ποίϊομθ π1}1} δααϊθαγ, Ποῖπάθ δαΐθιῃ ααὰπὶ σοηβίθῦ ἢ 
τὰ κατὰ τὴν βούλησιν 6886 ἑκούσια, οὐ τὰ ἑκούσια ποη οτηπία κατὰ Ϊ 
τὴν βούλησιν: ἀρρᾶτοῦ νἱᾶ ποραύϊομπῖβ πθαυΐγα οἴδοὶ, αὖ τὸ ἀδικεῖσθαι, 
ἰάθο δἱὺ ἀκούσιον απἷα ὁ ἀδικῶν Θρουϊῦ παρὰ τὴν τοῦ βλαπτομένου 
βούλησιν. Ουϊά ποππθ ρϑιβρίοαθμι βϑί,, οἐΐαιη τὸ βλάπτεσθαι Ρ6Γ 86. 
οοπέχαχίαμη τῇ βουλήσει 6586) ΝΙΒΙΠΟΙπαΒ.,, βλάπτεταί τις ἑκών“ γϑῦ. τ} 
Θυϊάπϊ ἰρίθαν, καὶ ἀδικεῖται ἑκών“, 51 π1} οὐβέθὺ ρυαθύθυ 1ὰ ἡαρὰν δι δικεῖεξ 
τὴν βούλησιν" -- ϑοιΠΠοοὺ αὐἷα ἀρογίθ ρϑύϊθϊο ααδτὰ ἀϊοπηὺ ἐαϊδθοῦ, 1 πὶ 
γ8 4 τὸ βλάπτειν εἰδότα... ἄκοντας ροβίυϊαξαμι οββθῦ, ἴῃ ρατξθ 6} 88 
ααἱ ἰο]οταῦ ἡ βούλησις ἴῃ 1ἰΐθηυ νοραῦα οϑῦ, αὐδτανβ ἴῃ ρατίθ δ᾽α8 ααὶ 

εοὐρὶῦ τὸ ἑκούσιον 5αϊῃοϊαῦ. --- Τὰ ἀπῦμι ἴῃ που δγρατηθηῦο ργο απ μτα 
οβύ, αποαᾶ ἴΐω, αὖ Εὐμίοα ἀθοθῦ, ἀπΐγθγβω αὐδϑβύϊο περὶ τοῦ ἀκουσίως ἃ 
Ἰαθ80 δὰ Π]|ὰπ αἰἱ ἰηξουῦ ἀδτηπαχα ὑγαάποϊξαν, αὖ πο ἴαπι. 46 οαβαθτη 
παύαγα γ61] στανιίαΐθ (πότερον ἀδικεῖται ἢ ἄδικα πάσχει) ἃρὶ νἱάθαξαν, 
«864 (6 115 αυϑογδύν ααδ δα τὸν ἀδικοῦντα δἴαμθ 84 πιοσθβ ρουἐϊηθηῦ. 

0. 1. οὐδ᾽ ὁ ἀκρατὴς (56. ἀδικεῖσθαι βούλεται), ἀλλὰ παρὰ τὴν 
βούλησιν πράττει. Νῥιίῃρθ τὸ παρὰ τὴν βούλησιν ἴῃ ᾿ηὐοτηροταηΐθ ΠΟῚ 
οϑὺ αὰδ Ἰαθάϊίαν, αποπίδιη απ Ἰαοαϊῦ οεῦ; δίαπθ Π]πα αὐἰάθηη ᾿τηροα!ὺ 
απομηηθβ ἀδικεῖσθαι αἰϊοαῦαν, ποῖ ἱπιροαϊθ Ποὺ απομηπυθ ΟΘμβθαθαγῚ 
ἀδικεῖν. ϑοιοοῦ αασπῃ δα ᾿π θυ ούθτὴ απδ81 δηϊησατη ἀθβοθπάθπάσιῃ οὗ, 
14 αποα πρϑοθββαυῖαπι οϑὺ ἀρίοσαπαὰθθ δα ἀκρασίαν τ68 γϑηὶϊδ, Αὐἰϑύοίο! ββ 

αὐ στα 115, θη Ὀυ1θ, ΠΟ Πα δ ΘΥΤΟΥΙΡᾺΒ. ᾿πτηρ]]οαὔτιν. 
1. βούλεται οὐϑεὶς ὃ μὴ οἴεται εἶναι σπουδαῖον: ν. δὰ 1118 ἃ 238 

(ἁπλῶς μὲν καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν βουλητὸν τἀγαϑόν, ἑκάστῳ δὲ τὸ φαι- 
νόμενον 80. ἀγαϑόν). Αὐ νἱᾶρ5Β. αὐϑιι ἱποασΐθ, απδϑὶ Θχ 60 Ἰοαπθμᾶϊὶ 
ΘΘΠΘΥΘ ἀπὸ ᾿πὐθιηρθυδηΐθβ οὗ τ58}}} Πογηΐ85 ἔουίθ αὐπηΐαγ, μπο τϑοθρίῶ 
Βιὺ γοχ σπουδαῖον. Μα]ΐο ὑαξίπ8 ΔΙ, βούλεται οὐθεὶς ὃ οἴεται εἶναι 

ὅς χαχόν“ (νε]αῦ ἴῃ πᾷ, 1998 Ὁ 6: ἰὈ. 82). 
9--18. ΟἸδποὶ δχϑιιρίο (εχ Πίαᾷθ Ζ 286) αἱϊπᾶ σϑηῆῦβ, ἴῃ απὸ τὸ 

ἑκουσίως ἀδικεῖσϑαι ἴποδβα, νἱᾶθυὶ ρούαθυϊδ, ργοροιῖδαν δία Θοάθμι 
[θυ] Π0 Ἰηθ 10 ἃ απὸ ῥγίοτῷ ἃρίω θγϑηὺ βαθιπονθίυσ: τὸν ἀδικοῦντα δεῖ 
ὑπάρχειν Ὁ 12; ν. ΠΠπἃ ἀδύνατον ἃ 39. Νεοαιθ θῃΐμη πθοθ588 δα δᾶ 
Ποο αἰξίπιο 1110 ΔΌΧΙΠΟ αἱ αποᾶ Ὁ 8 54ᾳ. ἱπιπιαξεαιῶ τοῦ ἀδικεῖν ἀοῇηϊ- 
(ἄομθ ᾿πγσθηθαμῃ οϑὺ. 

ἜΤ 



800 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΗΙΟ. 
ν᾽ 

΄ 3 3 » . ἐνῇ τ8051ι τόμβοι ἐννεαβοίων, οὐκ ἀδικεῖται" ἐπ᾽ αὐτῷ γάρ ἐστι τὸ δι- Ε αι 
᾿ ᾽ τ᾿ Ἐὸ Ἐ 

δόναι, τὸ δ᾽ ἀδικεῖσθαι οὐκ ἐπ᾽ αὐτῷ, ἀλλὰ τὸν ἀδικοῦντα 
ὃ ῖ ς , ὶ Σ 3 ὧν . μὲ [χὴ 3 δ ΄ 

εἴ ὑπάρχειν. περὶ μὲν οὖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, ὅτι οὐχ ἑκούσιον, 
δήλον. , 

᾽ τ 
16 ἔτι δ᾽ ὧν προειλόμεϑα δύ᾽ ἐστὶν εἰπεῖν, πότερόν πότε 13 

 ῸΣΐἤ ΣΡ δ ᾿ ᾿ ἢ γω» . ὃς “Ἃς 
ἀδικεῖ ὁ νείμας παρὰ τὴν ἀξίαν τὸ πλεῖον ἢ ὁ ἔχων, καὶ 

"  Ἀδ Ὗ 6... 3 θῶ ἃ Ἁ , ᾿Ὶ ΄ 

δἰ ἔστιν αὐτὸν αὑτὸν ἀδικεῖν" εἰ γὰρ ἐνδέχεται τὸ πρότερον 
ς » 

λεχϑὲν καὶ ὁ διανέμων ἀδικεῖ ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ἔχων τὸ πλέον, 
εἴ τις πλέον ἑτέρῳ ἢ αὑτῷ νέμει εἰδὼς καὶ ἕκών, οὗ τὸ τιβ πλέον ἑτέρῳ ἢ αὑτῷ νέμει εἰδὼς καὶ ἕκών, οὗτος αὐτὸς 

. 3 το ἂν » Ἷ 20 αὑτὸν ἀδικεῖ. ὅπερ δοκοῦσιν οἵ μέτριοι ποιεῖν" ὁ γὰρ ἐπιει- 

1ὅ. ΚΡ προειλάμεϑα. δύ᾽ ἐστὶν] ΒΕΚΙς. δύ᾽ ἔστιν. 106. ΚΡ ἀξίαν 
πλέον ἔχων. 18. ἔχων] ΚΡ ἑκὼν. 19. ΚΡ πλέον αὑτοῦ ἑτέρω νέμει. 

11. 12. ἐπ᾽ αὐτῷ γὰρ... τὸ δ᾽ ἀδικεῖσθαι οὐκ ἐπ᾽ αὐτῷ: αυδδὶ 
ἀϊούστη ϑεβϑῦ ,οἶπ (8 Π10υ8 πάϑημα οτηπίπο πα] ]πτὰ οβὸ; πρᾶξις τὸ ὅλον“. 
Εδβὺ νϑῦὸ πἴο ἰᾷάθιη ρυδθροβιθοηῖβ ἐπὶ ἀβὰ8 ααἱ ἴῃ γοοϊθυβ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἐφ᾽ 
αὑτῷ (ν. δὰ 1180 ἃ 38 56.) δὰ ἀρβουϊ θαπάδτη παύανθαμη τοῦ ἑκουσίου ἃρ- 
ῬΙοαδαγ: οΟμγθΥβαβ 1116 ἴῃ Ῥϑ 0110 α]ΐατα ραγύθια πθὸ ργοΐθοῦο ἱποίθρϑη- 
θυ. --- Αἀ τϑῖ αἀποαἀδιῃμμηοο ΤῸΧ γ8 19 84. τϑαϊδιῦ: πᾶτ ἴῃ Πο6 αὐο- 
αὰθ σϑῆθσθ ᾿ἰηΐθυ 608, ααἱ οογηρουίο δ]ΐασο 11 θυ! ὑοὐϊβ τη αρηδηἰτα ῥα ῖ5 
Ὀϑμθνοϊθηὐδθ ΘΧΘΙΏΡ]0 ΠῸΠ ροβϑαμῦ ἤοῸὰ ἀθ τῷ ἴδῃ} 111 αὐδιη 81 
ΘΠ] θη ἀϊτηθσθ, δια οἱ σαθση ουϊύ, αἴχατῃ 111 ἀδικούμενοι 5 πῦ ἂπ ἀδικοῦν- 
τες ἑαυτούς. 

Ὁ) 1186 Ὁ 1ὅ---2ὁῦ. πότερον ἔστιν ἑαυτὸν ἀδικεῖν; 

1ὅ. ἔτι δ᾽ ὧν προειλόμεϑα δύ᾽ ἔστιν (ἴταο ἐστὶν) εἰπεῖν. Οοπύτα᾽ 
θύῃ Αὐἱδύοῦθ!β δύ, δα προαέρεσίν τινὰ αὐδτὴ ᾿πέθυ βου θπάατη Παρι- 
οὐἱῦ απίπιο ϑβοομαϊίζατη 86 γΘΥΌΪ8Β Υουοοδθ. --- Ουδ6 γϑῦὸ δύο αϊοὶὐ 
(πότερον ὃ νείμας... γ8 1ὅ, καὶ εἰ ἔστιν αὑτὸν :.. γ8 17) ἸΠΎΘΙΒΟ ΟΥ- 
᾿αἴπ6, αὐ β86ρ6 ἢῤ, δίαιθ ἀπΠρϑηῦθι ρουύταοίαηθασ. υδιηαυδηη γθ τη 
εβῦ, αἱΐθσδιη απϑθβύϊοπθιη (εὐ ἔστιν αὑτὸν ἀδικεῖν), αποηΐδηὰ ΔῸ αἰ θῶ 
αποἀδιμτηοᾶο ροπᾶθὺ (γ. νβ 17 εἰ γὰρ ἐνδέχεται τὸ πρότερον λεχϑέν), 
τλΐηι8 τϑοῦθ ῬΥΪΟΥΘ ἸοθῸ ροβιζαῃι 6886. 

117 8ᾳ. εἰ γὰρ ἐνδέχεται τὸ πρότερον λεχϑὲν καὶ... ,,351 γνϑγθχη 
οϑὺ αὐοαᾷ ρῥτίουῖβ απδϑβθϊομῖβ Ῥυΐοσ ραγίθ (πότερόν ποτ᾽ ἀδικεῖ ὃ νείμας 
νΒ 1ὅ. 160) ἀυδι απο ργοροβαϊμηυβ αὖ ἀδικεῖν ἀϊοθηᾶπδ δῦ... .“. Ἐροχ- 
ορϑύϊοθ καὶ“; ἐνδέχεται αποᾶ Ἰοουτη πεαρθϑῦ, αὖ τοούθ οοριίαν! ροββιῦ. 
Βρᾷ οϑὺ ἰϑέα Ἰοουῦθίο ἴῃ τ δὺ 1ϑυΐ αἷ ἔδο ρᾷα]]ο ἀ1Βο Ποῦ ἀαδπι ἀραᾶ 
Αὐἱβέούθι θη πδιξαύαταῃ θβῦ. 

19. εἴ τις. ΑἸέοσο πο εἰ ροβὺ εὖ γὰρ γ8 17 τὑϑῖι ᾿ρβᾶμῃ ἰβϑίθιῃ ΠΠΡῚ 
ἀρρατγοῦ αὖ λα τὸ αὑτὸν ἀδικεῖν ἀᾷθθ86 νἱἀθαύαν. 

90. ὃ γὰρ ἐπιεικὴς (ααἱ ἰάθη μέτριος 658) ἐλαττωτικός. Ῥαϊοὺ ἡ 
ἐπιείκεια δὰ Ῥϑυταυϊία, ἱπ αὐἱδὰβ ἱρδὶ τῷ ἐπιεικεῖ τιθ0 Ἰποόστιπι Π66 78- 
οὔυτα ργοροβίθα δϑὺ, βθᾷ ϑιηϊπθῦ ο᾽ὰβ νἱἰγύαθ ααστῃ θαι6 ὩρΡΘΠ85 5101 ἀ6- 
τοραξ ᾳαοᾶ ἀθβαιθ ἰπ)ανϊῶ νἱπαϊοανγα 510] ροβϑιῦ. Υ. 141 ἃ 10 ἐπιείκεια 
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Ὑανι Ὁ ὩΝ ς ἴρζ. τς ( Ἷ 

Ετπ χὴς ἐλαττωτικός ἐστιν. ἢ οὐδὲ τοῦτο ἁπλοῦν; ἑτέρου γὰρ ἀγαϑοῦ, τιϑου 91 

εἰ ἔτυχεν, ἐπλεονέκτει, οἷον δόξης ἢ τοῦ ἁπλῶς καλοῦ. ἔτι 

λύεται καὶ κατὰ τὸν διορισμὸν τοῦ ἀδικεῖν᾽ οὐϑὲν γὰρ παρὰ 
τὴν αὑτοῦ πάσχει βούλησιν, ὥστε οὐκ ἀδικεῖται διά γὲ τοῦτο, 

ἀλλ᾽ εἴπερ, βλάπτεται. «μόνον. ᾿ φανερὸν δὲ “αὶ, ὅτι ὁ διανέ-, 90 οῪ ἐ ἴω ἁ 
. ὁ ον 

μῶν, ἀ ἐκεῖ, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ τὸ πλέον. ἔχων, ἀεί; ὺ γὰρ ᾧ 
γεν ΡΥ (..). ̓ ΟΨῸΝ ἋΒ βνκανν ἢ 

ἄδικον ὑπάρχει ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ ᾧ "τὸ ἕχόντα ἐσῦτο ποιεῖν" 

τοῦτο δ᾽ ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς πράξεως, ἢ ἢ ἐστιν ἐν τῷ διανέμοντι, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ λαμβάνοντι. ἔτι ἐπεὶ πολλαχῶς τὸ ποιεῖν 
λέγεται, καὶ ἔστιν ὡς τὰ ἄψυχα κτείνει καὶ ἡ χεὶρ καὶ ὁ 

22. ΚΌΤΙ πλεονεκτεῖ. 9ὅ. δὲ καὶ ὅτι] ΚΡ διότε κα. 26. ἀεί] ΚΡ 
ἀδικεῖ, ΩἿ. ΚΡ ἄδικον ἔχω ὑπάρχει. : 

ἐλάττωσις τῶν συμφερόντων καὶ δικαίων οὐ ἰηΐτα 1188 ἃ 1 ἐπιεικὴς ὁ 
μὴ ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀλλ᾽ ἐλαττωτικὸς καίπερ ἔχων τὸν νό- 
μον βοηϑόν. 

22. εἰ ἔτυχεν: ἀἴνογδα θηΐτη τούατῃ ταῦϊο δίαπθ οὐϊατα Ποτηϊμαπὶ ἴη- 
4ο165. δῖα ἴω παροὺ αὐ ἴαπι ἱπηρτίπηϊβ νου ἢ τοῦ ἁπλῶς καλοῦ ἱπαϊ- 
οαὔαγ, μδΌ65 τὸν ἐπιεικῆ 1ΠῸτὰ ααἱ τϑοίθ οϑὺ φίλαυτος (1 8). 

28. ἔτι λύεται (ἡ ἀπορία)... ν8 2ῦ βλάπτεται μόνον. ΑἸύθττ 
Υσατηθηδατη, τϑρϑίϊθαμη ὃ γβὰ 8 5., Δα) ]οἰδαν αἀἀὸ ἀπΠῸ ππΐγουβα αὐδθβῦϊο 
ΘΌΒΟΙ γιθαγ. Οαδθ θηΐμ τηοᾶο αἰβραξαΐα, βαπί, ἴῃ οογίο αὐοάδηη ΘΘΠΘΙΘ, 
Ῥγϑθίοσ απο 811 οὗ νϑ]ὰθ ἀϊνθιβῶ (ν. ἃ 88 854.) βαηῦ, γϑυβαῃΐασ; αποᾶ 
γΘΙῸ δἀὐάϊδαν πο δχοθρίο τῆς ἐπιεικείας θχθίηρ]ο δα οτηηῖα. ὈΙΧΘΡῚΒ 
Ἰριῦαν νἱ θυ] βου ρύογθση αὐδ881 αἰ Πάθτθ 111 880 διορεισμῶ. Ουϊάπὶ δηΐτῃ 
ῬΘΥ 1Πὰτὴ Δ τπϊῦϊο Ὀγθυιύου ὀούδιη τϑῖὰ οοηΐθοιὺ 

0) 1186 Ὁ 2 -- 1187 ἃ. 4. πότερον ὃ νείμας ἀδικεῖ ἢ ὁ ἔχων; 

Ιρβ8ὰ φαδοδέϊομβ οοπξογιηδῦϊο ἀοοθὺ ἰδ]θ5 δοίϊομθβ βρθοίδυὶ ἴῃ ααϊθὰβ 
18 80 ὁ νείμας, 811] οἵ ἔχοντες; αὐ 46 τῷ πἰ}1] ρᾷθπθ Δάμαο ατούστη 
οδῦ πἶβὶ ργυτη ἀἰβυϊποίθ 1184 ἃ 11 ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τὸ μὲν ὅλον 
ὁμοίως, τὸ δὲ παρὰ τὸ ἀνάλογον, ὁποτέρως ἔτυχεν. Ἐὲλ οανοῦαν 781 
6. 415 1ζα τα οοϊηαῦιβ τη8]6 ἡπαϊοϑὺ: τὸ πλέον ἔχειν πλεονεκτεῖν, τὸ δὲ 
πλεονεχτεῖν ἀδικεῖν. ΑὉ ἰηλδο ἰρίξαν γ8 2 --- 39 ρμϑοοδθατη οἵημθ ἴῃ 
Ραγίθιη τοῦ νεέίμαντος ἰγαπβέογθαν, αὐἷΐρρθ ἴπ απὸ 5010 510 ΠΘΟΘΒΒΔΥΙΟ 

ἀρχὴ τῆς πράξεως. Ῥοίπαθ δαΐοτη Ὀΐδ (ἔτε γβ 29 δα γβ8 82) ρτγουϊ- 
ἀοῦαν, πθ ἔοτθῦθ γϑῦῶ ἤδο βθηξθηεϊα ἴπ ΠΟΠΏῈ]1105 ἰπία ἶὰ8 510 παϊσαύαχη. 

21. τὸ ἑκόντα τοῦτο ποιεῖν. Ἡδυᾶ τηᾶ]6 Ηἷο οὖ γβ 239. 831 ἴῃ 1ο- 
οατῃ τοῦ πράττειν, ατιοᾶ ἴῃ Ῥυϊουῖθαβ οᾶρρ. ἀϊοθθαίασ, νϑυθαιῃ ποιεῖν 
δαἀμηθοίαν. ΕΊΘΥΙ θαῖτη ρθυιηαϊία οὐ ἄδικα οὐ δίκαια ΔῸ 118,. πὶ πϑαὰθ 
ἀδικοῦσι τιδο δικαιοπραγοῦσι, ἴδοι ὰ5 οὖ πθ]1ὰ8 ῬΘΥΒΡΙοἱδαυ, 51 ποιεῖν 
Ῥοέϊαβ 1105 ἄδικα ἢ δέκαια ἀϊχουίτηυθα αὐδτ πράττειν. 

29. ἔτι. Οοπέγα πϑᾶμὶ ἔδσθ ποὺ ἔτι οὐ {Ππ4 αὐοᾶ γν8 82 οϑῦ, αυστη 
Ὧδ60 πουῷ διρυπιθηΐδ, οΘΟπαυϊγαηΐαν πηᾶ6 Ἰάρθτη αποα δηΐθ αϊοίατη οβὺ 
οἰποιαίαῦ, πθὸ 4118 ἀθιηοηβυγαηαιὶ γἱα, απδ81 δὰ δαπάθστη ἤπθιῃ ἐθηζοίατ, 



Φ 02 ΔΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΙΟ. 
Ἢ ὶ ( τ. 2ιὶλ , νὼ λοο “ ΆΣ ἡ 

ἐ 

“ννσ- 

͵ 3 ᾿ μ᾿ τ τ τ ν, )" τϑθν8ι οἰκέτης ἐπιτάξαντος, οὐκ ἀδικεῖ μέν, ποιεῖ δὲ τὰ ἄδικα. Ε΄ 1 
ἣ 2 Ὡ τ τὶ »-» δι Ἂ 

ἔτι εἰ μὲν ἀγνοῶν ἔκρινεν, οὐκ ἀδικεῖ. κατὰ τὸ νομικὸν δί- 
5. δ ς ν ὌΝ 

καιον οὐδ᾽ ἄδικος ἡ κρίσις. ἐστίν, ἔστι δ᾽ ὡς ἄδικος" ἕτερον 
᾿ ι . ’ τή -» 

γὰρ τὸ νομικὸν δίκαιον καὶ τὸ πρώτον᾽ εἰ δὲ γινώσκων ἔκρι- 
8.» Ἐν ὌΝ τον, ᾿ “. , ὍΙ ᾿ 

εὐϑια νεν αδίχῳς, πλεονεχτεῖ καὶ αὐτὸς ἢ χάριτος ἢ τιμωρίας. 
βάδῳ βάρος εὐδλντ». {ξΞ “᾿ ἘΚ νΑ σις ΚΑ Ἰ νς ἐγθῶ απκαῖν ὥσπερ δύν κἂν εἴ τις μερίσάιτο τοῦ ἀδικήματος, καὶ ὁ διὰ 

- 3 ἢ , 

“ταῦτα κρίνας ἀδίκως, πλέον ἔχει᾽ καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνων ὁ τὸν 
δ το θα ᾽ . Ξ ᾽ - ν τς ΨΥ ᾿ Ὁ ΑΣΑ ἐὦ. Ἂ᾿ 

δ 3οὺν κρίνας οὐκ ἄγρον ἀλλ΄ ἀργύριον ἔλαβεν.,, οἵ δ΄ ἂν- ι8 

ἘΣῪ) τ 81, Κ᾽ μὲν οὐκ ἀδικεῖ. 82. 88. ΚΡ ἔκρινεν, κατὰ τὸ νομικὸν δίκαιον 
οὐκ ἀδικεῖ. : 

2. κἂν] ΚΡ καὶ. 8. ΚΡ ἐπ᾽ ἐκείνω τὸν. 4Ὧ-- 80. οὁδρ. β08ρ. 

81. οὐκ ἀδικεῖ μέν: αὐἱδὴὸ Νηηίΐσαμη ὃ διανέμων: πᾶπι Ὁ 110 
γ8 2ῦ ΒΘΙΟ Ὠΐὸ Θχούϑιιβ δϑὺ δα δα θιυπμᾶθηι αποα βϑαυϊ ον γ8 82 ἔτι 
εἰ μὲν οὖν ἀγνοῶν ἔκρινεν ποι ροίθϑὺ ποὴ σϑίδστὶ. Ἰύϑατθ δορὶ αη τη 
Ὧ6. ἰα]ῖθιιβ γθθιβ ἴῃ ααΐθιβ ἴρεθ ὃ νέμων ΒΘ ν1ΘὨΌ18. ν6] ἱπβύγαχη θηίὶ Ἰο00Ὸ 
οϑὺ 861 ᾿πΠΡΘΥ]Ὸ τη8]0γ15. ου)ϑάδηη βθιι ἸΘσ  θ5. Ἰη7 5015. οὈβθουθαβ. 

82 -- 1187 ἃ 4. Οϑίοπαϊξαγν, ἴῃ 118 ἀπθοαθθ τθθαβ, ἴῃ ααἰρυβ ὃ νεί- 
μᾶς ἴρ86 8018 80 διούου, 6886 αἰ ουθηξίαιι, αὖ 118 βοηθθηίϊα ὅτι ὃ δια- 
νέμων ἀδικεῖ αὖ οοττοοϊατῶ αὐδάδιη οσθαῦ δαὺ πονῶ [πιὸ 1ΠΠαβὑγϑίαν. 
Ουοάβὶ δηΐηι πϑβοὶαϑ ρϑοοαγῦ, οαἱρὼ αποἀδιητηοᾶο Πἰροιαπᾶπβ θϑῦ; βἴη 
βοίθηβ, π6 ϑϑὺ αὐϊάθμι ὑδηὐαιημηοᾶο νείμας, 864 ἰάθη βία! ἔχων πλέον 

᾿ οὗ πλεονεκτῶν. 
82. εἰ μὲν ἀγνοῶν ἔκρινεν... : οὐδ ρίξαν, 51 γϑύϑ βαπὸ αὐδθ 

Ῥ. 1186 Ὁ Ἰορίπασβ, δῦ ἁμάρτημα ἀδυὺ ἀτύχημα; 5'η δὰ 110γ. Γ' τϑβρθ- 
χουΐβ, ἰ 6]Π}Πσοβ αὰ86 ἰΐῳ ἱσποτγαηέϊαθ 7 1οῖ8 ἐσ! θα δ, βηῦ ΡῬ]θγατηατιθ 
πῸΠ Βοίϊθμη ὑπ᾽ ἀγνοοῦντος, 864. οὐΐατα δι᾽ ἄγνοιαν ἴαοϊα, 6586. Εἰχ αὐτγᾶ- 
αὰθ ἰσίξαν γαὐϊοπθ βθαυϊθαῦ, 81 ΠῸῚ ἰρβιι τὸ ἀκούσιον δά δῖ, αὖ οθυΐθ 
πογῶ αἰδυϊπούϊοπο (ἕτερον γὰρ... γ8 88) ΠΟπ 6888 Ορὰβ αὖ ΔΌ6888 τὸ 
ἀδικεῖν ογράαξαγ. Ιπὴοὸ ἀϊχθυῖβ, ἀϊβογίσηθηῃ Ποὺ ἰηΐου τὸ ψομικὸν ἰηΐοι- 
αὰθ τὸ πρῶτον δίκαιον τηϑ]οΟΥἹ} αἀπδτὴ ἷο ἀϑὰϊ ἴογθ ἴῃ δηὐθοθάθηξ 56η- 
ἐρηθ (εἴ τις ὡς χεὶρ τῶν κυρίων παρὰ τὸ δέώκαιον ἔνειμεν). Ν6ο ὑδηηθῃ 
πθρΊθροπᾶμπιη οβῦ, β᾽ τ]ὰ ΔΠ101 τορουϊγὶ: γ. 180 Ὁ 34. 82 ἃ δ᾽ ἄν τις 
κρίνῃ κατὰ δόξαν τὴν αὑτοῦ, κἂν ἢ ψευδῆ (8 ψευδής ἢ), κύρια ἐστιν 
ἐκ τοῦ νόμου .... κρίσιν μέντοι δικαίαν εἶναι οὐθὲν κωλύει, οἷον ἂν 
ἢ κατὰ δόξαν τοῦ κρίναντος" οὐ γὰρ εἰ δίκαιον τοδὶ ἢ ὧδί, καὶ ἁπλῶς 
δίκαιον. Υ. 106 Ὁ 82... τὸ δικαίως λέγεται τό τε κατὰ τὴν ἑαυτοῦ 
γνώμην κρῖναι, καὶ τὸ ὡς δεῖ; οἵ. ΜΜ. 1196 Ὁ 2. 

1. πλεονεκτεῖ καὶ αὐτὸς... ν. ΠΠπἃ ἢ οὐδὲ τοῦτο ἁπλοῦν: 1180 
Ὁ91. Νραᾷβ δῃΐμη τα Ρ]Δμ6 νϑγῶ Βα] Χ ΟΡΡΟΠΘΠΑΙ γαύϊο θϑῦ, ἀπᾶθ 
Ἰαἰϊδίπμι ἰαούαπι οϑὺ, πότερον ὃ νείμας ἢ ὁ ἔχων ((186 Ὁ 1 οὐ 20). Καὶ 
γὰρ ὃ νείμας ἔχει. : ᾿ 

8. ἐπ᾽ ἐκείνων: Ἰηΐον 1105 απογαΐη αἰΐου ἔλαβε τὸ ἀδίκημα, εαἸύδι 
Ϊ ἐμερίσατο τοῦ ἀδικ. γ83. [πὶ ἐαπύῶ οπΐμι Ὀγονυϊζαῦθ δ απαηπέαμι Ῥυπάθη- 
ἐϊαθ Ἰδασθηξίαμη το παπίξαν; ἃ αποᾶ ᾿ξογαμα ἴῃ ἀΙΘΘ μα σΘΏΘΥΘ χρένειν 
τὸν ἀγρὸν Εἰ. , 



ΝΙΟΟΜΆΟΗ. 118. Ε 18. 808 

Ει8 πρασοι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς οἴονται εἶναι το ἀδικεῖν, διο καὶ τὸ δέ- υι81.Ὁ 

καιον εἶναι ῥάδιον. τὸ δ᾽ οὐκ ἔστιν" συγγενέσϑαι μὲν γὰρ τῇ 

τοῦ γείτονος καὶ πατάξαι τὸν πλησίον καὶ δοῦναι τῇ χειρὶ 

ζ,λ, νι ὩΝ 

«Ἀλῆ. πὴ 
{“ δ “2 Ψ;" 

τὸ ἀργύριον ῥάδιον καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ ὡδὲ ἔχοντας ἐν ἐπε 1: 

4) 1181 ἃ 4---80. 
Τυϊθαβ 1115 περὶ τοῦ ἀδικεῖσϑαι καὶ ἀδικεῖν (1186 ἃ. 10) ἀπδοβυϊομῖθτιβ 
ρῬουύγαοία 5. δ γἴδηθ 8]1δτὰ τϑμὰ Βα 1. ὑγαηδιθαβ ἢὐ. Ὑουβαῦαν δαύθιῃ 
Βουϊρίου θὲ ἐούατα ποὺ οαρτῦ, 81 αἰδίπηοβ ν88. 26---80 θχοθρϑσῖβ, ἴῃ βθη- 
ἐοηθϊα, ἤρα Ὁ Ασιβίουθιθ πθαὰθ 80 Βοὺ ἰοθὸ αἰϊθπᾷ. Οαριπμδατηοάθτη 
Θπΐτη βαρτῶ Ὁγ. Β ἀορ]ποαΐδ, ἀπίγουβαθ νἱγία 18. οὐβίοδθ πϑὐτιγῶ ἀπΌτη 
οδραὺ Β 9 δααϊδαν απὸ οβίθπμα δία αὐϑηὴ δ1Ὁ αἸΠ 0116 νισύαθϊ! βο βίμοθυθ, 
ζῶ βᾶηθ μια ἱτηρυο  Ὁ116 δῦ, ροβύαπδιη δὰ ἔθυθ 7αϑυϊυϊα, οὐα 8. Ὑ]τ- 
δα 8 οὐβίοαθ αὐδϑὶ ἕαβδυρίατη, ρῥογογαίθ οϑῦ, πΟμΠα]1ὼ 486. ΘΥΎΟΥΘ. ΘΟΥῸΠΙ 
Δα,ΟΙ αὐ ποη νἱϑθαηῦ θ8586 ἔργον δέκαιον εἶναι. οιθπι ΘΗΪΤηΥΘΙῸ 
ααἰ αἰττσηασθ οἀραῦ (Β 9 οὐ Ε'ὶ 18) σοτηροβαουῖῦ, 1Π160. βοπύϊοῦ ααδπίο 
τϑοῦϊαβ οὖ πὐλ]ῖτι5 ἴῃ ἰδ τι 511}1}}} τὸ ρυϊᾶθυῃ δούπτη δἱῦ αἀπδη ΡΥΟΡΘ ἤπρτηῃ 
Βυ)ὰ5 Νῖο. ραγθϊβ. Ιὰ αποᾶ ἴῃ οοάθιῃ Ἰῦγο δ] βάθη δαούουβ ργοΐθοξο 
οομΐτα 6586 ΘΙ Β:π1}1π5 οταὺ. ῬΊθγθαθθ οὔρ. 18 ταϊσατη ἴῃ τη πὶ 
Ῥγοροβιίω δάθοαιθ ορβοῦτω; αὐτῶ ὈγΘΥυ ΟΣ βίησαϊα, ποίαγθ ἴῃ ϑῃΐτηο ϑϑῦ, 
πᾶσι (αὖ τπθῶ απὸ ἔθγαῦ ορίηῖο Ῥυϑθυη ξα}) ῬΘΥΙΟΌ]αμ δῦ, ἨΘ τΒ]ΟΥ 
οροτῶ ἴῃ ἰδοῦ θπαῖβ ἰδ615. ΠΘΌα}18. οομβατηύα, ρογδαθαν ρούϊαβ. 

ὅ. οοθ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ααἱρρθ ουϊ ἐδὲ τὸ ῥάδιον φα]απούππι 516 (γ8 6. 
8. 9), τὰ ἰᾷ αἴοὶ ἀρρατοὺ ἔδ 911] Θ ἢν 6886. οἱηπθπι τθμ οὐμΐοαπι, δια αὐιδπὶ 
πΪΉ1] ΟΡ5. δἰ πἰϑὶ αὖ ἱρϑὶ δἰϊαυσδηᾶο νοῦ. ϑο!οθῦ ἱρπογδηῦ ἰβὸϊ ὅτι 
οὐ μὴν ἐάν γε βούληται, ἄδικος ὧν παύσεται καὶ ἔσται δίκαιος 1114 ἃ 
18 (οὖ οπιηῖπο Τ' 1). 

ὅ. 6. διὸ καὶ τὸ δέκαιον εἶναι ῥάδιον: Ὦπὸ 5ἰ βροοίατοπῦ ααδ6 α1- 
οϑηξαν, τ68 Ὀ6η6 Βαθοτθῦ; πᾶπὶ τηὰ]δαχμη ᾿ηὐογθϑῦ πουΐἶβθθ γί σθαξθτα 6ἦα8- 
αἀθ Ορθτῶ πθὸ ἴδοι δι πΠ60 γ᾽] 6888. Αἴαυὶ ΘΧΘρ]ἃ γ8 θ---.ὃ8 φυοροβῖίδ 
ὦ τὸ ἀδικεῖν τονουθπηζαν, ταγβαβατθ ἰηΐνῶ γ8 17 βαᾳ. Η11 α]1πᾶ ααδουῖ- 
ὕπι Ὠἶϑὶ ἃ Υἱν ῬΥΟΌτιΒ. Ῥοβδὶὺ ᾿ἰπδύαυ ᾿ΠΩΡΥΟΌΪ ἃσθυύθ. Ῥροοδμπαϊὶ γΘΤῸ ἀτ- 
Βοα!δαῦθτα τη ρμϑ1) ἔθοθυθ, πθ60 γϑιῶ ϑϑὺ βϑηθθηξί, (πολλαχῶς γὰρ τὸ 
ἁμαρτάνειν 1106 Ὁ 38 86.) Π60, 51 γϑτῶ δϑβϑϑὺ, ἀΐσπα αυδα αἰ] σοπέθυ οχ- 
Ῥοπουθίαν, 

8. τὸ ὡδὶ ἔχοντας ταῦτα ποιεῖν οὔτε δάδιον... Τὰ ἴρβαμι ἰσίδαν 
αποᾶ οὐδίαν απουηῖπιιβ ἴδο1]6 εἷῦ, τὸ ὡδὶ ἔχειν οδϑῦ; ΠΟ τηΐητβ γ8 28 
ϑδάθιῃ νοῦ 1ᾳ ἱπαϊοαύαν, ἴῃ αἀ0 νἱβ οἹηηΐβ ἀὐσατηθηξαξιομῖβ ροβίξω δι. 
Τύααπθ οορίζαγουῖβ, ἀἰοὶ τὴν ἠθικὴν ἕξιν, ου7ὰ8 βίπρυϊαθ αυδθαπθ ἐνέρ- 
γειαι Βἰπῦ, απ ἡ προαίρεσις αὐδδὶ ἀθγίπούω 510. 5'64 ἰηπέτω γ8 17 βαα. 
Ταγϑι5 Ἰάριη τὸ ὡδὶ ἔχειν, 5Βἰαυίάοιι ἀρροβιθαμη θχθιαρίατη τοὶ τηθάϊοδθ 
αὐἰάαπδηη γα]ού, δᾶ τὴν ἕξιν ΠΠ]ᾶτὰ βρθούασθ πϑααϊὺ. [ἃ θηΐτα Θχροηῖδαν 
γ68Πη6 δ΄]αυϑ σοδέβ, ἃ Υἱγθαῦθ βοϊθηἰᾶνθ διὺ ἰδῶ ἀθυχττη Β0ΙΤἹῚ ΡΟΒΒ6, 5] 
οορτήδαπι 510 Ἰῃΐθυ ἀἸΟΒΠΆΤΩ, αοηδιη τηοᾶο, ααϊθαβηδπι ἱ ἴῃ οομα δ ομ θτι8 
τϑυύῦτῃ ἔἕαούδ, 5ιὉ (αὖ ἐν τοῖς καϑ΄ ἕκαστα οἷν τὸ κύριον). Εγρὸ 1Π|ώ ααἱ- 
ἄσδιι ἕξις σΌΠΘΥα 18. απδβὶ οὐ Ῥθυρθύθδ, ταν] ξασιιμα τογατη οὔπιβα; τὸ ἔχειν 
Βοο ἸΔΔΧΙΤῚΘ Βμρ]ατΘ, γαγίατη, ΒΌΠασδμ) 1θη. Ι͂ῃ αἰγουβαβ ᾿σιταν 
Ῥδιῖοβ τὸ ὡδὲ ἔχοντας αὐϊῦ; 1ὰ ἀποὰ ΒΟΥΙΡύοσθυη, Ὡ ἔα ΠΟΥ," Ἰαὐτι. --- 

Ατῖβε. Ἐπϊο. : 29 

ἊΣ ΤΣ πὸ σολ 
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᾿ν » .ο᾿ὔ »» 2 ᾽ τον ον ς ᾿ 
εϑτεταῦτα ποιεῖν οὔτε ῥάδιον οὔτ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Ε 18 

10 γνῶναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα οὐδὲν οἴονται σοφὸν εἶναι, 
[χ οτος ρ , , 3 ᾿ , 3.22 3 
ὁτι περὶ ὧν οἵ νόμοι λέγουσιν οὐ χαλεπὸν ξυνιέναι. ἀλλ᾽ οὐ 

-ΐ δο 3 Ἢ - 

αι δος, ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ δίκαια ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ πῶς 
πραττόμενα καὶ πῶς νεμόμενα δίκαια" τοῦτο δὲ πλέον ἔρ- 

Ἂ 4 τὰς ι Ἀν τ νι Ἢ Ξ: 
γον ἢ τὰ ὑγιεινὰ εἰδέναι, ἐπεὶ κἀκεῖ μέλι καὶ οἶνον καὶ 

10ῦῷ ἐλλέβορον καὶ καῦσιν καὶ τομὴν εἰδέναι ῥάδιον, ἀλλὰ πῶς 
" »" Α ς δ» 

δεῖ νεῖμαι πρὸς ὑγίειαν καὶ τίνι καὶ πότε, τοσοῦτον ἔργον 
Ὁ 3 3 -" -» 

Ὁ ρπ - νἰΣ τ ὅσον ἑατρὸν εἶναι. δι᾿ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῦ δικαίου οἴονται 
ἈΝ] ΜῊΝ Ξ ὡτλλ Γι οὴν ἀ Οἱ τ . ᾽ π Ψ 
πλ  κν πνεῖν, εἶναι οὐϑὲν ἧττον τὸ ἀδικεῖν, ὅτι οὐϑὲν ἧττον ὁ δίκαιος ἀλλὰ 

δ" ς “» 3 Ἵ ᾿ -Ὕ 

ἐζουνκο.) αἱ μᾶλλον δύναιτ᾽ ἂν ἕκαστον πρᾶξαι τούτων᾽ καὶ γὰρ 
“ 224 ὰ ῥαδνΐς δ ἡ 

9. ταῦτα] ΚΡ ταὐτὸ. 18. νεμόμενα] ΚΡ γενόμενα. 14. κἀκεῖ] 
ΚΥ κάἀκεζ μὲν. 16. ΚΡΙΡΜΡ ἐλέβορον. 10. νεῖμαι] ΚΡ εἶναι. 171. 
ΚΡ ἰατροῦ εἶναι. διὰ ταυτὸ. 18. ΚΡ οὐχ ἧττον. 

Αἴαὰσθ οπηηΐπο ἰβύα απδθυθπαϊ ταῦ (πότερον ῥάδιον, πότερον δύναται 
ὁ δέκαιος καὶ ἀδικεῖν) ααατα 4110], ἔὰτη Τορίοουατη Ἰοοο αποᾶδηῃ τϑοΐθ 
ποίαν: ὁρᾶν δὲ καὶ εἴ τι τῶν ψεκτῶν ἢ φευκτῶν εἰς δύναμιν ἢ τὸ 
δυνατὸν ἔϑηκεν, οἷον. ... κλέπτην τὸν δυνάμενον τὰ ἀλλότρια ὕφαι- 
ρεῖσϑαι..... δύναται μὲν γὰρ καὶ ὃ ϑεὸς καὶ ὃ σπουδαῖος τὰ φαῦλα 
δρᾶν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰσὶ τοιοῦτοι. πάντες γὰρ οἵ φαῦλοι (π66 τηΐπυδ τὰ 
φαῦλα νοϊαὺ τὸ ἀδικεῖν) κατὰ προαέρεσιν λέγονται 126 8, 80---86. 

9--17. Νραΐθ ᾿ρβᾶχῃ πού τι Βδυστ τούτη ὉΠΟΘΌΟΘΠΘ απ881 1060 
ἴδω Το ]Πθτα 6888, ῬΘΌ]ΠΟ ῥγο Δ Π8 τηοπϑύατ; αὐδιηαθδτῃ {πῶ ἀλλ᾽ ἢ 
κατὰ συμβεβηκὸς γ8 12, τἀπᾶθ το8 ρία ἢῤ, τηυ]ύατη ἢἤπθ8 Ὑϑ] θχοθαϊ. 
Τοησθ ϑηΐπι οἰΐω ταύϊο θϑὺ ϑούιση αὐδ8 ἸΘΡΊθτΒ ᾿πηρουϑηθον δίαπθ ΡῥτῸ- 
ΒΙρθηΐαῦ, αὐδπηὶ ΘΟΥαπι αὐδῶ ἃ ἃτίθ τηθαϊοῶ ργϑθοϊρι παν. Ὑ Θβϑηθτα 
Ῥ]θυπτη 8. ἀΥΘΤΘ, οδθάθγθ; παπαῦθη γΘϑαπαγη ΠΘα 6 ἱπηργΟ απ ἰηὔθυ- 
τηϊδῦογθ αὐ 16χ σοίδῦ. 

12. 18, πῶς αἰτοαιθ Ἰοο0 Ῥαυϊουϊατι ἱπαθβηιέατα πθαὰθ ᾿ηὐθυγορῶ- 
ἀλγϑιη 6886 νἱάθβ, ἰύῶ γϑῖὸ αὖ ἴῃ δῶ νἱβ βθηὐθηθιθ ροβιῦδ 810; πᾶτῃ οουῦο 
αποᾶδηι τηοᾶο (ατἱ τηοάπβ ἀρῆμῖγὶ πϑαυὴῦ αποπίαπι ῬγῸ τϑῦαπὶ γαυϊθίαθ 

[δῦ ἴρβθ νδυΐὰβ 680) ἀἰβρθηβαῦα αὐδθ Ρ6ὺ ἰθσθβ τηϑηἀδηαν 7αδβύδ, βαηῦ. --- 
Π8 δοοοηΐα ν. δα 1106 ἃ 1. 

11. δι᾽ αὐτὸ δὲ τοῦτο: ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν τε τὸ ἀδικεῖν (γ5 δ) καὶ τὸ 
γνῶναι τὰ ἄδικα ῥάδιον (γ8 10). Νοαὰθ {Ππ4 ἀ1 6116 δϑὺ Ἰπξοι]θοία, 
«η46. ΟΠ σαύυν υἰσαπι Ὀοπῦτα.,, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον “ (γ5 10) ἸΔοπθαμη 6888 
ὦ αὐδϑ!θϑὺ τοϑ ρογθηᾶαβ. ΝΙΒΙ]Οταπὰ8 απΐγουβῶ μ8.60 αὐϑθβίϊο, 81 ΠΟ 
δα ᾿πϑηθι αἰδβραξωπαϊ οχθγοϊθαϊίζοπθμι βρθοίαραῦ, ἃ 7υβϑίο υἱτοὸ δᾶ 1η- 
7αδύστα ἐταδασοπᾶι ογαὺ. [τὰ δηΐτη ἀθιηασι ἴῃ ἰα]δὰ πὸ ΟΡΙΠΙΟη6. ὈΘ11- 
οαϊατα αὐοάδδτη, γϑίαξο ϊομβ δα αΐθ ἀϑὰ8 οϑὺ; βοι θοῦ τπὖ 11 οαδϊσϑηὐαν, 
ααἰ ποϊοηΐθϑ γἰσθαθ ορθύϑτα ἄδγθ 5: ἱ ἱρ8185 Ὀϊαπάϊπηθαν, ἔοτθ αὖ, ἄστα- 
τιοᾶο 5] ρ᾽δοθαῦ δα ἔογύθ ορὰβ νἱάθαῦαν, οὖ 'ρβὶ ορύϊμηω αἀπδθαὰθ 

Ῥουποϊδηΐ. 
19. καὶ γὰρ συγγενέσθαι γυναικὶ 80. τῇ τοῦ γείτονος (γ8 Ὁ. 7). 
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Ἑ 13 συγγενέσϑαι γυναικὶ καὶ πατάξαι, καὶ ὃ ἀνδρεῖος τὴν 1τι81 30 

ἀσπίδα ἀφεῖναι καὶ στραφεὶς ἐφ᾽ ὁποτεραοῦν τρέχειν. ἀλλὰ 

τὲ δειλαίνειν καὶ τὸ ἀδικεῖν οὐ τὸ ταῦτα ποιεῖν ἐστί, πλὴν 

κατὰ συμβεβηκός ἀλλὰ τὸ ὡδὶ ἔχοντα ταῦτα ποιεῖν, ὥσπερ 

καὶ τὸ ἰατρεύειν καὶ τὸ ὑγιάξειν οὐ τὸ τέμνειν ἢ μὴ 

τέμνειν ἢ φαρμακεύειν ἢ μὴ φαρμακεύειν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ 50 

ς ὧδί. ἕξστι δὲ τὰ δίκαια ἐν τούτοις οἷς μέτεστι τῶν ἁπλῶς 

ἀγαϑῶν, ἔχουσι δ᾽ ὑπερβολὴν ἐν τούτοις καὶ ἔλλειψιν᾽ τοῖς “β- 65 

μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὑπερβολὴ αὐτῶν, οἷον ἴσως τοῖς ϑεοῖς, τοῖς 
δ᾽ οὐϑὲν μόριον ὠφέλιμον, τοῖς ἀνιάτως κακοῖς, ἀλλὰ πάντα 
βλάπτει, τοῖς δὲ μέχρι τοῦ διὰ τοῦτ᾽ ἀνθρώπινόν ἐστιν. 80 

99. ΚΡΤ,) καὶ ἀδικεῖν. 28. ὧδὶ] ΚΡ ὧδε. 21. ἐν τούτοις] οτι. ΚΡΤΙΡ 
(ταᾶπβρ. ΟΡ). 28. οὐκ ἔστιν] ΚΡ ἔστιν. 

. ἘΧΘΙΡ] τη 58Π6 ἀἰρτιαπι ταϊτᾷ ἰδίᾶ ἀτρυταθη δ ἐϊοῃθ. {8} Θμῖτη 118. Τηϊββᾶ 
δοίαγα, 4 Ῥοεβῖῦ ὃ συγγενόμενος τῇ τοῦ γείτονος ἀϊοὶ οὐκ ἀδικῆσαι 
πλὴν κατὰ συμβεβηκός (γ85 22)} ϑροτῃῖῦ ἴρ86 Αὐϊβύοίβθι β ἰ81685. δυρυῦαβ, 
ἄστη γίγαη Ῥγοθυτα οβίθμαϊῦ πθαὰθ δοοθᾶθσθ πθὸ ρῬΡοβθθ δοοθᾶθιθ δᾶ 
ΟΠ Κη πράξεων; πᾶπι| οὐ πᾶσα ἐπιδέχεται πρᾶξις... τὴν μεσό- 
τητα΄ ἔνια γὰρ εὐϑὺς ὠνόμασται συνειλημμένα μετὰ τῆς φαυλότητος, 
οἷον... μοιχεία 1101 ἃ 8--Ι! ῦδ᾿ Νραὰθ δου ἴῃ Ἐμοῦ. 1874 ἃ 11 (αθθτα 
Ἰοοῦτῃ ἰούαπι ΘΟμξΘΓΆ8): ἐν τῇ προαιρέσει ἡ μοχϑηρία καὶ τὸ ἀδικεῖν, 
τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων προσσημαίνει τὴν προαίρεσιν οἷον ϑάμδ, 
κλοπή. Υἱχ οτϑαϊθυῖθ, σο]αΐββθ Αὐϊβυούθιθτα ἰπ οχγοτηῶ αἰβρυϊαθοηθ 
ἀ6 7αβειἐϊᾶ μδθο ἰδπαπδτα ἰγυϊέω ἀθ βθὰθ βυἂ ἀθίαγθαγθ δαδ οὈβοῦτζατθ; 
τη] 5 81118 Ἰοοΐβ οὐ διαλεκτικῶς ἸΙοο δαί. 

26---80. Τύογυη ἴῃ ῬγΟΥβαΒ 810 ἀΥσυτηθηξατη βθύσηο ἱποιαϊῦ, ὁοη- 
γΘΥΒῸΒ Ῥτγδϑίθγθω ἃ ΒΘΠΘΡΆΙῚ αβιᾶ, ἀπ αὐ τιοᾶο γθυβα δα αγ, δα τὴν" 
ἐν μέρει (ΡΥ 15 τὴν διανεμητικήν ), αὐδιὴ 6888 περὶ τὰ ἁπλῶς ἀγαθὰ) 
ΒΟΙΧΩΙΒ (γ8 230 οὐ 1129 Ὁ 2 54.). Ἐχ ΒογΏτη οπΐτη σαξίοπο οβίθπαϊξαν τὸ. 
δίκαιον Βοτηϊηαμη Θ586. Ῥχορτίατη. Οτανὶβ ῥγοΐθοῦο βοπίθμςία, οὐ αὐδθ᾽ 
ἀδορθαῦ ῥῃΠ]οβορθαμι; ἴῃ απ, ἃ 'τηαχίτηθ ἀο]θαθ αποᾶ ρῬϑύθτῃ οϑὺ δχρ]!- 
οἶα. ρέουσαν θηΐτη αἰΐαπθ ἴρβ 7πβυιἐϊα, δᾶ αἰΐατα Πάτα ὑπερβολὴν 
αα86 πλεονεξίας δϑ, ἴῃ αὰὑῶὶ πο αὐϑουιθαν δῃ Ὠυτηδηῦτη τηοάπτη Θ6ΧΟΘ- 
οοαἀδπῦ ΟΡΘ8 ᾿ἰϑίύϊαβυθ ὑγὸ ἱπάᾷο]θ βιηῦ πἰμηϊαθ, 56 σϑέϊομθ αἀπδ88 ᾿ἱπίθυ 
ΒΙ ΠΡ ΪΟΒ δϑῦ ρϑυβρϑοίᾷ τοῦ βπτη οαΐαπθ σομεσρυῦ ουταύαγ. Τάθηι ἴῃ ἀθο- 
ΤῸΠῚ ΘΧΘΙΉΡΪΟ δρραγοῦ; αἀπογαχῃ 81 ααἷβ ΘΟποὰρίβοογοῦ δυγρογοῦνθ αὐοὰ 
αἸἰϊὰβ θβϑῦ, βᾶπθ αὐδιηαθδιη ἰηδθυ 1108 ῬΘῚ 886 πὶ} οϑῦὺ Ὠϊμηῖτθι, Υ γῸ 
αἰβυυ αθΐθ οὗ θχαθατδηΐθ ἱπαϊρουθαῦ. ΕΠ οχ π8δὸ αὐἰᾶθηη βϑηξθηὀᾶ 
ὅππα ἠαϑέϊἐϊα, ἔπτη οὐ ηΐβ υἱστέαβ οὐμίοω δίατιθ οαποία τὰ πραχτὰ δὰ ἅ6ο05 
ὯΟΠ δὐξίποτο αἀἰϊοαπίαν 1178 Ὁ 10 --18. 

29. τοῖς ἀνιάτως κακοῖς: ἀτο5. ποηηα}}} οοηβθαὺ ὅλως δεῖν ἐξορέξειν 
1180 9. Ἐδὺ οῃΐτι αὐἱάδη τοᾶτπ8 Παγαπὶ τϑυατα ΟἸΠΠΙ θ5 Ῥγοροβιθαβ: 
πᾶτι ἡ ὑπερβάλλουσα (εὐτυχία) ἐμπόδιός ἐστι (τῇ εὐδαιμονίᾳ) 1158 Ὁ 38 ; 
δἰ τούτω μππο τηοάτπι αἰγθυβιζαβ Ποτηϊητιτη οταϊπθῦ, αποπίδιη φέρειν οὐ 

2895 



4.» 866 ,. «02 ΛΕΙΒΤΟΤΕΈΙΙΒ ΕΤΗΙΟ. 
Ὁ ἘΝ ΡῈ ΡΜ 

ΟΕ μ τς, αν 
Ο ζ μ81 581 βν δὲ ἐκδεπελως καὶ τοῦ ἐπιεικοῦς, πῶς ἔχει, ἢ μὲν Επῶὶ 

ἐπιείκεια πρὸς δικαιοσύνην τὸ δ᾽ ἐπιεικὲς πρὸς τὸ δίκαιον, 
5}. ΄ ᾽ ὑπ ἢ ᾿» ᾿ ς 9. “τὰ ς -" 5: Ὁ 
ἐχόμενόν ἐστιν εἰπεῖν οὔτε γὰρ ὡς ταῦτον ἁπλῶς οὐϑ' ὡς 
οἵ ὡς , ’ πος δ ἕτερον τῷ γένει φαίνεται σκοπουμένοις, καὶ ὁτὲ μὲν τὸ ἐπι- 

“- Ω Ἁ - [χὰ Ἁ 

86 ειχὲς ἐπαινοῦμεν καὶ ἄνδρα τὸν τοιοῦτον, ὥστε καὶ ἐπὶ τὰ 

81. ΚΡ ἐπιεικείας πρὸς δικαιοσύνην καὶ. 

παντὸς ἀνδρὸς εὐτυχίαν (1808 Ὁ 14) βαπίαυπθ οὺς δεῖ πένεσϑαι (1121 
Ὁ ὅ). Νιπαΐγυμα αὰὸ ααἰδβ ΤΊΘΙΟΥ 1086 οϑῦ, 60 τηϑου 111 οορίῶ θχίθγμο- 
ταῦτα ὈῬοπουτ οομᾶάποοσθ υἱάθίυμν οὖ νὶ σ. Θὺδ Ὧθ τ πυϑαῦδηι [δ 
ΘΡΥΘΡῚΘ δούπμι δῦ αὔϑιὴ ἴπ υἱδΐπιο Ἐπ ἀθτηϊουττη οαρῖδο; 864 Ἰρϑᾶτα 86}- 
ἰθηύϊαπι Βα ΌΧΩ δα τηοάπτη Ἶϑτα Ρ]αΐο θχροβαϊῦ: ἐγὼ μὲν γὰρ λέγω σαφῶς 
τὰ μὲν κακὰ λεγόμενα ἀγαϑὰ τοῖς ἀδίκοις εἶναι, τοῖς δὲ δικαίοις κακά, 
τὰ δ᾽ ἀγαϑὰ (80. λεγόμενα, ααδ Ατϊβύούθ!! ϑαηῦ ἁπλῶς ἀγαϑα) τοῖς 
μὲν ἀγαϑοῖς ὄντως ἀγαϑά, τοῖς δὲ κακοῖς κακά Τιορο. Β661 4. Οαὶ ἀο- 
οὐσίπαθ πὸ οὈβίαῦ αὐἰάθτη, β5θἃ δἀδοπάπιη πα θοῦ: θθ86. ἀπθπάδιηῃ 
Βαχημ8 6 νἰγύα 8 σγϑᾶάστῃ, δὰ ἀαθπηὶ ΟΡΘΒ 1186, ἀπτῃ τηδῆοτθβ βαμῦ, ΤῸ͵- 
ΒΒ 851 50 ποχίϑθ δὖ τηοθϑίαθ δυπῦ ν. 1178 Ὁ 1--ἴ ἃ]. 

ὅ) 1187 ἃ 81 --- 1188 ἃ 8. περὶ ἐπιεικείας καὶ τοῦ ἐπιεικοῦς. 

φυύν ἐᾷ φιιοᾶ αὐδηνοιηη, ἀἰοίδειν", ᾿μθοθδϑαγῖο αὐ }ιιδ έλαην, το ογαὐν (ἃ, 81 
--- 88), ογίξι" φιιαρδίϊο, φιιοηιοᾶο τὸ ἐπιεικὲς αἰ, 776 ροβδὶξ αὖ 60 φιοᾶ 
7ιβένηγν οδὲ τδῈ ἰαηιθη, ηιΐγιιβ σοτργοθαγὶὲ (--- Ὁ 6). φιαθ αὐ οιέαδ ἐη- 
νομέα ἀοβηϊίοηα τοῦ ἐπιεικοῦς ἐοϊτζυν"; οδὲ ογιΐηι οογγϑοίλο χιαεάσην 7ιϑέϊ, 
ιαῖο Ῥ6γ ἴθφοβ φοηουλαΐθην ἔῃ, γαὐοτθην οογδἐζἐινξμνγη, 68 (--ἢὁ 18). Ἡ ογΐηι 
ιν, ἴρα αἴζξογ Ἰοφιυὶ τδημθαΐ, γϑγιν Ὁ6γῸ μαΐιγα Ῥαϑβδϑύην ὦ ἑαϊὲ 7.18 

χὰ ΧΗΣ γεφεϊᾶ αϑ]ογτοαὶ, Παιᾶ ἑπυϊέα }ιδε ἐῶ 66 οομῖγα Ἰορσὶβ οορβεϊλμην (παρὰ 
τὴν διάνοιαν τοῦ νομοθέτου οἵ, 1814 Ὁ 12 5) αὐ παῆς ηιναδὲ ἰαοσιναηι 
γε οαρϊομάαηι αἀνοοαίν! ἡ ἐπιείκεια (-- Ὁ 27). «ἀηῃηποη, }67 θαμάθηι 
γογίην παξιαηι Π , οὐ αα ρογηνοίία, φυυρρθ χιαθ οηυρῖηο υαγία γέ, ἴθ 
η6 αὐοοοάας φιυΐίάφιι, βἰρισιΐα φιαθηιο ϑίησιῖδ ἀφονοὐΐδ υοῖ, ριοθ δϑοϊϊδ ογαἶ- 
παηπᾶα ρογηυἐοη8 (--- Ὁ 82)ῦ) Οὐοργυξινη, ἐσύίιν", ιν 8 αθηνενηι; αἰαινθ 
[αοῖϊο ἐγ ὑρἐοϊρίξινγ, χιυῖδ γϑοίε οἷν αθηλι8. αἰσαύιν" (--- 1188 ἃ 8). 

88. ἐχόμενόν ἐστιν εἰπεῖν (56 σκέψασθαι 511}21118) Ἰοα θη 1 οθητιβ 
δϑῦ αθίαπθ δρυὰ Αὐϊδυούθιθμι, ἴῃ ῬΏΥΒ. ἴῃ Ῥο]ῦ. ἴῃ Ππθῦ., ΟΘΘΌΓΥΘΗΒ, 
δἰϊαπδηθαχη βϑθ 8. Οὐδ βο δατα ἴῃ ΜΜ. (1182 4.81; 1191 ὈῬ 28; 1200 
ἐν 80; 1911 ἃ 1ὅ; 1212 Ὁ 34); ἴῃ ΝΙΟ.. Βθῃ161] ὑμηὔατω Β. 1.; οἵ. ἑπόμενον 
ἂν ἀπ διελθεῖν 1112 ὦ 16 1ὐϑιιαὰθ ἀκόλουθον 1122 ἃ 18. Βθοΐθ δαΐθῃ 
μδθοὸ γοχ μαροὺῦ υὐ᾽ϊοῦπααθ ἀϊβραξαϊίομθ δἰϊαπῷ ν6] ἀθοαθο τηοᾶο 60π- 
βυτητηθῦβ, γ61 δᾶ αὐθπᾶδπι ἤπθιη ρογαποίᾶ βαοορθαϊῦ 4118. γ68 αὐϑ ουτα 
Ῥυΐοσθ αἰδηϊαίθιη παῦϑαῦ; αὖ Π1}1] πο ἀθ Ἰοθὸὺ ΘΟ]ΠΡῚ ροϑβὶῦ ααἱ τῇ 
ἐπιεικείᾳ ἴῃ Ἰἴργ. ΒΕ ἀορθαῦαν. Αα γϑπὶ γὙθγὸ Βο0 οαρίξθ ὑγδούαθατη Ῥ]τι8 
ΒΘΙΏ6] ἴῃ ῬΥΪΟΥΘ ΒΘΥΙΠΟΠΘ ὈΙΌΡΘ ϑοοθαθθαύαν; ν. δὰ 1180 ἃ 10--- 1187 8 4; 
δα 118ὅ ἃ ὅ. ἴπιο αυοάδπιηοᾶο ἦδτα β8Ρ. 8 Βυο Ῥτοϑρίοἱ αἸχϑυῖβ; ααδθ 

Θηΐτη 1119 οδῦ βϑηὐθηξί τά τε γὰρ ὡρισμένα ὑπὸ τῆς νομοϑετικῆς νό- 

μιμά ἐστι καὶ ἕκαστον τούτων δίκαιον εἶναι φαμέν᾽ (1199 Ὁ 18) τὰ 7αδύω 

ααδθαῦθ δᾷ Ἰθρθηὰ τουοοαγθ υἱἀϑέαν, αὖ πθοθββανῖο 8Π]Πα πᾶ πο ταοπθηάθτι 
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ἄλλα ἐπαινοῦντες μεταφέρομεν ἀντὶ τοῦ ἀγαϑρῖ ». τὸ ἐπιει- τδτοι 
, δ , τ ποτ ΔῈ “ ΄ ΡΥ Ἂ 

κέστερον ὅτι βέλτιον δηλοῦντες" οτὲ δὲ τῷ λόγῳ ἀκολουθοῦσι 
᾿ » ᾿ » Ὰ ΄ ’ Ἃ ᾿ 

φαίνεται ἄτοπον, εἰ τὸ ἐπιεικὲς παρὰ τὸ δίκαιον τι ον ἔἐπαι- 
᾽ μή Ἵ ᾽ 

νετόν ἐστιν ἢ γὰρ τὸ δίκαιον οὐ σπουδαῖον ἢ τὸ ἐπιεικὲς [οὐ 
» . » ᾿- 9..τ ς κ 

δίκαιον], εἰ ἄλλο᾽ ἢ εἰ ἄμφω σπουδαῖα, ταὐτόν ἐστιν. ἡ μὲν 
3 Ἁ εἷς }: , 

οὖν ἀπορία σχεδὸν συμβαίνει διὰ ταῦτα περὶ τὸ ἐπιεικές, 
᾿ » 3 ς 

ἔχει δ᾽ ἅπαντα τρόπον τινὰ ὀρϑῶς καὶ οὐϑὲν ὑπεναντίον 
κὶ 

ἑαυτοῖς" τό τε γὰρ ἐπιεικὲς δικαίου τινὸς ὃν βέλτιον ἔστι δί- 
3 ς »» ’ ἫἋ ,ὔ ’ Δ» , 

καιον, καὶ οὐχ ὡς ἄλλο τι γένος ὃν βέλτιόν ἐστι τοῦ δικαίου. 
Ρ » 

ταὐτὸν ἄρα δίκαιον καὶ ἐπιεικές, καὶ ἀμφοῖν σπουδαίοιν ὃν- 
-" "» 3 Ὁ Ἀ τοιν, κρεῖττον τὸ ἐπιεικές. ποιεῖ δὲ τὴν ἀπορίαν ὅτι τὸ ἐπι- 

ῷ, ὁτὲ] ΚΡ οὔτε. 4. ΚΡ ἐστιν. γὰρ τὸ Α. ὅ. [οὐ δέκαιον] 46]. 
ΟἹ. ὅ. εἰ ἄλλο] ΚΡ εἶναι ἄλλο; ον. εἰ ἄλλας. ταὐτόν] οτῃ. ΚΡ. 
10. 11. ΚΡ σπουδαίων ὄντων. : 

δἷῦ, αὖ θβ88 δὐΐϊατη ζπιβέω απᾶθ ποη βἰηῦ νόμιμα δίκαια (1181 Ὁ 18). Ναπηι 
1Π4 αὐἰάθτη αἰδυϊποιϊο τοῦ νομικοῦ οὐ τοῦ φυσικοῦ δικαίου, απ 1184 
Ῥ 18 5βαα. ΡῬγοροβίθα θϑὺ, ἴῃ ἰϑτα ἀϊνουβῶ δοϊῦ αὖ θὰ αὐδαβίϊο, αὐδτι ΠΌΠῸ 
ἀϊοίτηαβ, οὈβουσθῦασ ρούϊαβ αὐτὴ ϑα]ανθίαν. --- ἈΑοοραϊῦ, 81 ἂθ τϑοὐῶ 
8646. Πα]ὰ5 οαρὶ 8 δι ισιθαν, αἰϊὰ. ΙΡβαπὶ Θηΐπὶ ΟΡ. πο δι ὈΘΠΘ 
αἰβροβίξατη οὖ ἃ Ῥυϊτηῖβ δ υἱξίτηθ, ἰδτὰ οομπέϊππο ογαϊπθ βθηὐθη ϑυατι 
Ῥγοάαοίατη οϑῦ, ρυϑϑίθτθα, βαδ οτηπῖα αὐ δα τϑῖὰ ἔδοϊαπῦ ἐδ Ὁ]Θ6Π6 
ΒΘΟ σοΥὶδ, αὖ πραὰθ ορϑαὺ 115. αὐδ8 δἰΐαπᾶθ ρϑίθπαδ βἰηῦ πϑαῖθ δὰ 
αἰϊα οαρίξο, τοβρίοθυθ ν᾽ ἀθαΐαγ. --- Θυδθ ἀππτὰ ἰὔδ βιπθ, οταϊ θαύτν (σαδ- 
ἀ60) ᾿ἰβίω αἀϊδοθρίαϊο, απθηγηδιη ἴπ Ἰοσαπι οδΡ. 14 ὑγαπβροπθηάττῃ 510. 
Ἐϊοθηΐτη πθ0, πὶ ἔοτίθ ῥυῖτβ 1π᾿ 11. τηϑππι βου ρυϊ5 ἱσποίω δάμπο γϑϑυρια, ἴῃ - 
νϑηΐῶ ἔπουϊηῦ, οοπ]ϊοϊθπο αὐπἰάαθπδιη οθυθὶ οὐβοϊθίθν, οὖ βθά 88 τηο]θβέϊδ- 
ΤΌΤ 1ἢ 115 ρούϊιβ δῦ αὑδ δηξθοοαπηῦ ὔαπιθ βθασπηίαν απδη 1Π ἸρΡ80 
Ποο οαριίθ. 

1. ἐπαινοῦντες μεταφέρομεν ἀντὶ τοῦ ἀγαϑοῦ: νοϊαὺ 1102 Ὁ 10 
ΟΡΡοβιψῖ5 τοῖς τῶν ἐπιεικῶν φαντάσμασι οὐ τοῖς τῶν τυχόντων. Αἰαπθ 
Βοχοθηῦθβ ἴῃ ΘΟΙΏΤΩΤΙΙΣ τιϑὰ ΟἸηπΐστη. οῖἴθ γ6 γῸ τὐγϑιηα θ γΟΟ 8:1 ῬΤΟΥ- 
505 1ᾷθηη ἱπάϊοαγθ ᾿ύω οβέθμαιδαν, αὖ οὐ στϑάπιιη αἰ δυθπίϊα, ἴθ αὐτᾶατια 
ῬΆΥΙ 1πέου 8586 ταύϊομπθ ἀβοθπᾶθυθ οὖ ἀθβοθηπάθγθ ἀἰϊοαύαγ: τὸ ἐπιεικέστερον 
ὅτι βέλτιον δηλοῦντες. 

4. ὅ. ἢ γὰρ τὸ δέκαιον οὐ σπουδαῖον ἢ τὸ ἐπιεικές... ἢ εἰ ἄμφω 
- 9 - 5 ᾿ . . 

σπουδαῖα, ταὐτόν ἐστιν. Ὅτυο ῥτίτυυμη οορίθατνὶ ρῬοββιπῦ, δαῦὺ Ἰάθμπι 6556 
(τὸ ἐπιεικὲς οὐ τὸ δέκαιον) αὐαὖ ἀϊγοιβω: ν. ἃ 88 ὡς ταὐτόν. ... ὡς ἕτε- 
ρον. 51 Π]πα αἰβρ!οθοΐ, ἰξθυθτη ἀπογατη α]ύθυτιπι 6888 Ῥοββὶῦ: δῦ θηΐτη 
τὸ δίκαιον πο δου Ῥγοθυμι δυὺ τὸ ἐπιεικές. Θαοταπι ἀπστῃ πα γα ΠΙ 
γϑυττὴ 80, ἀθιηοπβύγαθα οδὺ ἡ ἀπορία. 'ΤΟΙΘπάπτη ἰρίθαν 6 υϑέθγθ αἹ- 
ῬΒθηΐ οοπ]θοῦαγῶ οϑὺ, οὐ δίκαιον “" ροβὺ τὸ ἐπιεικές; πιϑοθββᾶυῖο Θηΐτη 
οοριίαπάπηι οὐ σπουδαῖον. δϑῖπ νἱτη οοποϊ πα θηξίβ ἐούαμη γϑυὶβ Ῥγοὶ 
γ 6115, απ Ῥυϑθίθγθ ᾿ἰουῶ τυαθαθᾶ βοῦ.,,ἢ γὰρ τὸ δέκαιον οὐ σπουδαῖον 
Ἃ Ἀν ἢ ᾿ ΓΕ. Ω . Ἃ " ἢ "».» 
ἢ τὸ ἐπιεικές, εἰ ἀλλα [1. 6. ἕτερα]" ἡ εἰ ἄμφω σπουδαῖα, ταὐτόν." 

᾿ ΑἹ, ποιεῖ δὲ τὴν ἀπορίαν... Ἰάθτηααθ, ροβῥαπδηῃ ᾿ηὐθ]]θούπτη οβῦ, 
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᾿ ΄ , 2 3 " , ψ...2 ι ἄκτ. , 
1τι81|ν19;ευκὲς δίκαιον μέν ἐστιν, οὐ τὸ κατὰ τὸν νόμον δέ, ἀλλ ἐπανὸρ- Ε 

ἰϑῶμα νομίμου δικαίου. αἴτιον δ᾽ ὅτι ὁ μὲν νόμος καϑόλου πᾶς, 
,»,ἵ Ε] 9 “"ὕὔ 3 -" ἐ , ᾽ κ 3 περὶ ἐνίων δ᾽ οὐχ οἷόν τε ὀρϑῶς εἰπεῖν καϑόλου. ἐν οἷς οὖν 

3 , ᾿ Ἂν ΄ Ἐὺ ᾿ἙἉ - " ς Α 

1 ἀνάγκη μὲν εἰπεῖν καϑόλου, μὴ οἷόν τὲ δὲ ὀρϑῶς, τὸ ὡς ἐπὶ 
ς - 

τὸ πλέον λαμβάνει ὁ νόμος, οὐκ ἀγνοῶν τὸ ἁμαρτανόμενον. 
͵ τ -» » 

καὶ ἔστιν οὐδὲν ἧττον ὀρϑῶς" τὸ γὰρ ἁμάρτημα οὐκ ἐν τῷ 

νόμῳ οὐδ᾽ ἐν τῷ νομοϑέτῃ ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει τοῦ πράγμα- 
τός ἐστιν εὐθὺς γὰρ τοιαύτη ἡ τῶν πρακτῶν ὕλη ἐστίν. ὅταν 

οοὖν λέγῃ μὲν ὁ νόμος καϑόλου, συμβῇ δ᾽ ἐπὶ τούτου παρὰ 

18. ΚΡΤΙ δικαίου νομίμου. 10. πλέον] ΚΡΟΡ πλεῖον. 19. ΚΡ πρα- 
χτέων. 

λύει τὴν ἀπορίαν. ὐχροάϊία - Θηΐτπη οὐπηΐα βυιηῦ, δὶ οοπδίαῦ ἄπο. 6586 
7αϑὺϊ σθποτῶ: τὸ ἁπλῶς δίκαιον (οπὶ βανθηῖϊῦ ἡ ἐπιείκεια) οὖ δίκαιόν τι 
(γϑιυῦ τὸ κατὰ νόμον); γ. γ8 34 86α. οὗ δᾶ 1186 Ὁ 82; αἰύθυιη ἰθοτο 
ἀαστυβύϊαβ, β6α τὰ αὖ οἴϊδιῃ 1ὰ αποᾶὰ 1 ΘΥΙΟΥ 5 δῦ οὐ η15, αὐδηιατδτη 
Ῥαββίτη οουσθούϊομθ ορθϑῦ, ΔΌΘΒΒ6. ΠῈ110 τιοᾶο ροβδὶῦ πϑαῖιθ ἀθβιπαῦ σπου- 
δαῖον 6888 (γ. ὀρϑῶς γ8 17). : 

18. αἴτιον δ᾽ ὅτι... Οδσθα, ἀπᾶρθ ἄπριοχ 1Ππᾷ αδύστη οχϑιβύδξ, 
οβἰθμπαϊδασ. Νϑαῖιθ θηΐμη ΠΟΙ ΪΏ65 8116 ἰθσθ, αὰδ τὸ δίκαιον οἰτουχη- 
βου θαῦαν, φῬοβϑιιηῦ Θθ5θ; ΠπΘαῸΘ ΠΌΠΠΠΒΥΤη ΤΟΥ] οὼ οϑῦ παΐαγε, αὖ 
οπποίαθ δᾷ ϑᾶπι ἔουπηδτη απᾶ8 ἴῃ 1656 προθββατία, δύ, δᾶ τὸ χαϑόλου, 
δαρΠοοπύαγ. Οπὰ ἀθ τὸ υἰτᾶστπιθ βαρ δᾶ 1184 Ὁ 234---80 οὐ δὰ 1188 
ἃ ὅ 78πι| τηοπαΐϊπηαβ, Οοπβύωῦ θηΐτη Αὐϊβύοὐθι!, ἱπρυῖμηβ ἴῃ ᾿Ιογῶ τϑ- 
Ῥαθ]Ποᾶ αἀπδπὶ Ὀ] ασῖτηδ, ἸΘοΊθτ5 Ἰα 5 Θχ δύ ἱγῖο ἠπάίοιτη, τηϑρὶδυγαίιαμι, 
ΘΟΠΟΙΟ απ ΘΧΙτηθηδ, 6586: ν. 1282 Ὁ 4 βά.; 1269.8 11; 1286 ἃ 22; 
1287 Ὁ 17; 1804 ἃ 81--Ὁ 16; ὅπου γὰρ μὴ νόμοι ἄρχουσιν (ἃ αὐυοᾶ δὺ 
ὉΌΙ ψηφέσμασι πάντα διοικεῖται) οὐκ ἔστι πολιτεία 1392 ἃ 82-- 87. Νδο 
τηΐητιβ οουθαπι οδῦ, Πἰπὸ πᾶβοὶ ΠΠΠ|ᾶτὴ αἰ οα]αΐθτη, θαπᾷθιη ἔθυθ απὸ 
οἸηπΐηο ἡ πολιτικὴ γ6] οὐμίοθ οορίζαν αὖ παχυλῶς καὶ τύπῳ γρταθοϊριαῦ, 
οοπἰρηΐα εὖ κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην διασαφηϑείη (1094 Ὁ 12. 20; 
τι. ν.). Ουδιηηοῦγθιη ροὐαθυιθῦ Δ]100] τηϊαστη υἱάουΐ αποᾶ διὰ γ8 14 ἔνια 
ἐαθύατα ὑα]ῶ 6586 ἀϊοαπέιν περὶ ὧν οὐχ οἷόν τε ὀρθῶς εἰπεῦν καϑόλου ; 
αυοαᾶδβὶ θηΐπὶ ππιπο, τὖ ΡΥ οϑῦ, ποὸη οοριοίαν ἀθ 8118. 115 αὐἱθαβάδηῃ 
(ἔνια γβ 38) αὐδθ ΟἸΠΪΠΟ ἸΘρΡῸΠπιὶ ποὸη δἀιηδιηῦ, πῸ}1]8, ΘΌΡΘΥΘ586. ἴῃ 
αὐϊθαβ ΠΟ δῦ ϑχοθρύϊοηϊ ἰοουβ. ϑ'8α γϑρυϊδπάππι, ρϑυυηαϊία, ααδθ ῥτὶ- 
ταστη Θχοϊρίθηα ἔπθυϊπῦ ροϑὺ πον ἰθρθ ἄθβουῖθὶ, ἰάατπθ ἱρβατη ΟΡΘΥδΘ 
τῆς νομοϑετικῆς Ῥγοροβίθαμη 6586 αὖ απδηΐιπι Πδθυὶ ρῬοβδὶῦ σᾶγῶ ὑδηθαπι 
οὖ Ἰουϊοτα υϑπαπϑηῦαν ααἱῃ τοοῦύθ τῷ καϑόλου ΔἸΪουἾτι8 16018. Βυ]}1οἷδπ- 
ἐὰν; οἵ, νβ 28 καὶ εἰ ἤδει, ἐνομοϑέτησεν ἄν. Ἠατιᾷ ἰρσιθαν τπα]6,,ἔνια 
ἴῃ [8}1 Ὀγονταῦθ. Ουϊαὺ αὐοᾷ πὸ 1ᾷ αὐἱάθηι ἀϊούαπμη οϑῦ, οαΐϊπδια ἰδη- 
ἄθιι ΠΠπιὰ ἐπανόρϑωμα τοῦ νόμου, αιοά ἀθασπτα θϑῦ, ρουιηϊἐαύαγν. [ἃ 
αποᾷ ἴῃ τ ρυϊναϊᾶ, ἀπαπι 086 ὃ ἐπιεικὴς 6 7ὰγ6 580 οδάιὺ (1188 ἃ 1. 3), 
ψϑυῦο ποι ορσοῦ; αὖ ἴῃ το] ϊααΐβ οὐ αἰ θτπι8. ρουϊοα]ατη οϑὺ, π ταὶ τὸ ἐπίει- 
κὲς οτηϊψαύαν δαῦ βωπούϊαϑ Ἰθραμπι οοπουίαύαγ. 
20, συμβῇ δ᾽ ἐπὶ τούτου: ἀπο, ἐπὶ τουτουὶ" 

ἘΠῚ 
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Επ τὸ καϑόλου, τότε ὀρθῶς ἔχει, ἧ παραλείπει ὁ νομοϑέτης καὶ τιὅτν 31 
ἥμαρτεν ἁπλῶς εἰπών, ἐπανορθοῦν τὸ ἐλλειῳϑέν, ὃ κἂν ὁ 
νομοϑέτης αὐτὸς οὕτως ἂν εἴποι ἐκεῖ παρών, καὶ εἰ ἔδει, ἐνο- 
μοϑέτησεν ἄν. διὸ δίκαιον μέν ἐστι, καὶ βέλτιόν τινορ δικαίοῦ; 

οὐ τοῦ ἁπλῶς δὲ ἀλλὰ τοῦ διὰ τὸ ἁπλῶς ἁμαρτήματος. 25 6. “ρει 

καὶ ἔστιν αὕτη ὴ φύσις ἡ τοῦ ἐπιεικοῦς, ἐπανόρϑωμα νόμου, 

ἡ ἐλλείπει διὰ τὸ καϑόλου. τοῦτο γὰρ αἴτιον χαὶ τοῦ μὴ τυ 

98. ΚΡ αὐτὸς εἶπεν παρών. καὶ εἰ ἤδη (ἴα οὐ ΟΡ). - 24. ἄν] οπι. 
ΚΡΟΡ (μδυᾶ πι816). 

98. καὶ εἰ ἤδει, ἐνομοϑέτησεν ἄν: Ἰηϊο]Πραπέαν μαᾷθὸ ἰὐα, αὖ ποη 
εἰπὲ οοηὐτατία, Ξαρθυϊουὶ βαπύθηνίιθ οὐκ ἀγνοῶν τὸ ἁμαρτανόμενον “ 
γβ 16. Εἰοηΐπη ααπτῃ ἴῃ ἔθγθ πα ῖβ ἸΘρΊθυΒ θουθτη απᾶ86 84 ἀϑῦτη νἱΐδθ 
βρϑούδηὐ ταῖϊο Βαθοπᾶα εἰῦ, ποὺ ἀθοθῦ, οὐϊδιιβὶ ἰϑυϊοσῶ βιπῦ, πΘρΊΊΡΟΥΘ 
ααδθ π Ῥγϑθβθηθὶ δηῦθ οΟυ]05 βαηῦ (ἃ οἶδε); αὖ ΟἸΙΠΐΠΟ 6886 αἴατθ 6χ- 
οορίἑατὶ ροββθ, δᾶ αὔδθ απο ἴῃ Ὁπίγθυβαση Βδ ποθ ἀππ δἰ ταΐητι8 αυδ- 
ἄτϑὶ, πϑθᾷαθ οὈβοῦσατη ῥσυτι θη τι 6586. ρούθβ πθὸ ἀθρϑῦ ἀπθι αὐϊοπθηι 

1Π]ΊΘΘσΘ. 
2ὔ. οὐ τοῦ ἁπλῶς δὲ ἀλλὰ τοῦ διὰ τὸ ἁπλῶς ἁμαρτήματος ὅ ὁ δὺ 

βέλτιον οὐ τοῦ ἁπλῶς δικαίου ἀλλὰ τοῦ διὰ τὸ ἁπλῶς εἰρῆσϑαι 

ἁμαρτήματος. Τιοοῦβ 8δἃ ποβοθπάθστη Αὐϊβίοὐθισατη πϑατη ψΟΟὶ8 ἁπλῶς 
ποίβ Ὀ}}15. Οὕᾶ ἀθ τὸ συ. δὰ 1129 ἢ 8. Εδβὺ δηΐτη ἴπ αὐδ]θοῦ τὸ τὸ 
ἁπλῶς ἰᾶὰ αὐποᾶ οἰβοῖξανῦ αὐπτὰ π1}1}} δα Ἰρβῦτα ποιηθη γν6ὶ 84 ΒΘΥΓΠΟΠΘΙΩ 
8115 Ῥυϊστησατη τϑοΐθ οοηξουυγαίυτ δααϊδατη οϑὺ. ὕπᾶ6 ἴπ ΒϑυΊη0}6 ααϊ- 
ἄρτη βρααΐϊδυνς τὸ ἁπλῶς εἰρημένον, αὐομίδτη δηῦθ οτηηΐδι Βατητη8 6 ΤΟ 
ταῖϊο δϑὺ Βαθθπμᾶδ, πο 18τ ππάϊατιθ ΟΥ̓ Ὀσ8 ΤΠ] ΘΥΒ ΘΌΒΟΙ αὐ] 6886, 
βοᾷ 18, σϑύασῃ οὖ ἰΐα ἔα]βατη 6886 αὖ τὸ καϑόλου οὐ γϑύυτη οὐ ἐδ ]5ῈΠι 
οϑὺ. Αὐ ἴπ ποιηϊηῖθαβ ῬῈῚ ἰάθπι τὸ ἁπλῶς ἀΐνουβω οἰβοϊαπίαν ορογίθί. 
Θυδ6 ϑηΐμη ποτηϊπδ, γ6] πϑὐιχα βαῶ γ6] δὰ 60 ἔδυτιπθασ αὖ ῬῸΥ 86 6Θοη- 
βυτητηδίδτη αὐδ81 οὖ ρ᾽θηδπι ποίϊοηθιη ἱπαϊοθηῦ, θὰ ποη Ῥοξθγαηῦ ΠΟΗ, 
δα]οοῦϊβ αὰδθ ρῥγϑοίοσ τὸ ἁπλῶς ροἰπουϊπὸ δα ]ϊοῖ, ἃ ρϑπουὶβ Βαϊ ρϑὺ- 
ἐδούίομθ τγϑύγαῃϊ: υϑσθ ἰσίθαῦ καλὸν ααὖὺ δέκατον ἀπππὶ τὸ ἁπλῶς καλὸν 
ἢ δίκαιον, ἀἴατιθ δαρστιβέϊτιβ αὐτατηαπθ ααδπὶ απἱοαῦϊα ΔἸ 6. γ 6] ΘΟ] τὶ 
αποάδηη τηοᾶο ἀϊοαῖαν απὸ καλόν δυὺ δίκαιον. Οοπίτα θα ποτοῖπδ απ86 
οὐ Θτη τϑ] ϊοπῖβ βθοῦχῃ ἔουπιηὐῦ (τὰ πρός τι γ8] οἰΐδιι κατά τι λεγό- 
μεναὺὴ γοθθ ἁπλῶς ποη ἰδπὶ δα Ρτορυίϑιηῃ βιαδτη υἱπὶ τϑυοοδηθαν ααδτη δα 
1Ἰᾷὰ σοπαβ τϑ]δὑϊοηῖβ απο ἔργο Ἰθοτυϊτηθτη ψ6] Ὁ ΕἸ ΒΒΙπαΌτη ἴῃ 118. 6586 
νἀ οαῦΐαν. φυδρτορίθν αὰο βρϑοϊοὺ ἁπλῶς, εἰδὶ Ῥτϊπβ ΘΟΘΣΕΙ5 οὖ νὶ οὐ 
58 Β[ὨΡΌ]ΠΟΥΤΙΠ, ΠΟΙ ΠΤ, Οοτΐο ἰῃ 6161 πραυϊύ. γεϊαὺ ἁπλῶς ἀγαϑὸν 
νούογσδὺ βίπθ ἀπῦϊο σγθοΐθ ᾿ρϑιπι τἀγαθὸν ἀϊοῖ; πἰΒΠονΐπαβ, αποπίδπι ἴπ 
πραῦτο ἀγαϑὸν οὐ ΤῊΒΧΙΠῚΘ 1ῃ ΡἰΡΑ] ΠΌΙΏΘΥΤΟ το] ὐϊο ἀπλοδαπε ῬΙῸ τ8ὰ 
ΒΘΥΤΩΟΠ απ γϑ]θθαί, τὰ ἁπλῶς ἀγαϑὰ δὰ το 1185 δχέθυτιαβ ἀθέγιβα βαηΐ, 
αὐδθ 51 ΠῸΠ πἰτηϊῶθ δαῦ σοπέγα τηθυϊατη οαἱ οοπίϊσευϊηῦ βᾶπθ ἀϑαϊ δαπῦ: 
Β1η 5608, Π6 βΒπηῦ απϊάθιη ἀγαϑά. 

21---8ὃ2. Οὐοπῇντηδίαῦ ῥυΐου βϑηῤοπέϊα, απ ρῥγαθύθυ Ἰθρθι τῇ ἐπίει- 
κείᾳ Ἰοοὺβ βασι αραύαγ, οομπηραγαῦο 8110 τὙϑυαπι σΌΠΘΥΘ. Νϑαπθ ΘηΪΠῚ 
τηΐϊγατη οβῦ, ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ (ν. νβ 16 τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πλέον) ἱπ 
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181 28 αντα κατὰ νόμον εἶναι, οτι περὶ ἐνίων ἀδυνατὸον ϑέσϑαι Ετι 

νόμον, ὥστε ψηφίσματος δεῖ. τοῦ γὰρ ἀορίστου ἀόριστος καὶ 
. ϑ0οὺ χανών ἐστιν, ὥσπερ καὶ τῆς Δεσβίας οἰκοδομῆς ὁ μολί- 

βδινος κανών᾽ πρὸς γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ λέϑου μετακινεῖται 
καὶ οὐ μένει ὁ κανών, καὶ τὸ ψήφισμα πρὸς τὰ πράγματα. 

Ψ 
τί μὲν οὖν ἐστὶ τὸ ἐπιεικές, καὶ ὅτι δίκαιον, καὶ τίνος βέλ- 

τιον δικαίου, δῆλον. φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτου καὶ ὁ ἐπιεικὴς τίς 

28. ἐνίων] ΚΡ τινων. 80. ΚΡ οἰκοδομίας. 

αὐἱθὰβ Ἰθχ Βυσηϑηῶ γουβαῦαν ΠΟΠΠΆΠ]α τ ]Π]πα πὶ αὐἀδ Θχοϊρίθπας βἰηὺ, 
ααστῃ βὶὉ ρὍμτι8 τουατη δῖ νϑυῖατι αὖ Οπηΐπο δα Ἰὰ Ἰοσο πο φοοθααΐαν 
--- ὥστε ψηφίσματος δεῖ (γ5 29). Οὕδᾶ ἴῃ τ π6 αὔδογαβθ, δηποη οὐΐθμι 
Ἰοσὶβ Π1|ὼ οογυθούασο μ᾽] ὈἸβοῖθο οἰβοιαΐασ, Νδπι Αὐ βύοὐθθβ Ὀγθυϊῦθυ 
Ἰοουύαβ ΚΘ ΠῸ5 ΘΘΠΘΙΙ ΟΡΡοΟμἑύ. Αἰαπὶ 1 ἀἸββουθηθ ἄπθο αὰαδ δὰ δἅ- 
ταϊηϊβύσαπαδιη τϑῖὰ ῬῈΒΡΙοαπι ΟΡαΒ βαμῦ ἀἰδβοθυπθηάδ ουαμῦ (2 8): ἡ νο- 
μοϑετικὴ συΐ Ἰϑρθ8 ἀθρουῦὶ δρρᾶτγϑθὺ οὖ ἡ πολιτικὴ Ῥτορυῖθ ἀϊούω: αὕτη 
δὲ πρακχτικὴ καὶ βουλευτική" τὸ γὰρ ψήφισμα (Δα αυοᾶ παθο ἐθπα 1) 
πρακτὸν ὡς τὸ ἔσχατον“ 1141 Ὁ 24--28, ὕὐνίαυθ ἰάθη τὸ κοινῇ συμ- 
φέρον φῬτοροβίθαπι Θβῦ, αὐτίαπθ ἰρίθαν ἰΐθτα τὸ δώκαιον (γ. 1129 Ὁ 18), 
δῖπ αἸ ΠΟΙ 5 νἱἀθαῦαῦ Θθ56., ὕθυυωῖηοβ ΒΟΥῸΠΙ ΘΘΠΘΥΠῚ ΟΘγοα ῬΟΠΘΙΘ 
(ϑαπῦ οπΐτα ἃ ἐπὶ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα νομοϑετοῦσιν, ϑαηῦ ᾿πΐον τὸ νομικὰ 
Τα Βα8 ψηφισματώδη 1184 Ὁ 28. 24), ΔΙ΄θπαθ ἃὉ ποὺ Ἰοθο (8168 απδ8- 

. ΒΌΙΟΠΘΒ Βαηῦ, τηοο ἰρϑῶ σϑπογῶ τϑοίθ ιηὺ αἰβυϊποίδ. 
29. τοῦ γὰρ ἀορίστου ἀόριστος καὶ ὃ κανών ἐστιν: οἵ, ῬΙ]αύ. ῬοΙΙΙ- 

οατη ἀδύνατον εὖ ἔχειν πρὸς τὰ μηδέποτε ἁπλᾶ τὸ διὰ παντὸς γιγνό- 
μξνον ἁπλοῦν (1. 6. τὸν νόμον) Ῥ. 2394 6. 

80. ὥσπερ καὶ τῆς Λεσβίας οἰκοδομῆς ὃ μολίβδινος κανών. ϑίτηϊ]6 
Βοος (αὖ 80) ᾶτὰ ποΡ185 δἰϊαπδηΐαμη 9185 αἰ βου] ῦβ ρτδθθθῦ απδτη ᾿ρβῶ 
γ68 οὐἱϊ ΠΠ]παβύγαπᾶδθ δα: θοαῦτπσ, 106. ααοὸ Θαυϊάθηη τη] οσῶ πὸὰ ΠΘΌΘΟ 
αὐδῖὰ ααδ8 ἰηξογρυθίθβ ρυϊάθμη οοΟμ]]οΙθπο ρούϊαβ, αὖ νἱάθύαν, απδιῃ 
οουἐῖβ ὑθβυϊ τη 115. 1Πηϊχὶ οἰ ἴθοθοσπιηῦ, Ὀιοαπῦ ἰσιθαν (γ. Ευιύζβομθ δα ἢ. 1.) 
-Δεσβίαν οἰκοδομὴν ΔῸ Αὐϊδύοίθθ υοοθν ἴῃ Θὰπὶ τηοάπτη σοπβύγποίδτη 
[αὰο Ογοϊοριῖ 111 τηῦτὶ: 6Χχ Ἰριαϊθαβ ταᾶϊρυβ οὖ ἱπδθα δ) αβ, πὸ οἷτ- 

, Θαπιοῖβ158. π60 ΘΟΠΡΊυ πο ὐῖ8, 504 δα Τπθυ 86 δἀδρίαι 5. αὖ ἀἀάϊξαθ α18- 
ατθ ἔουτηῶ βυδ ΒΌΡΡροβιζοβ Δ Ρροβίϊοβαιθ Θχοϊρουθῦ. πᾶ ἴῃ 16 αὐσπι. 
ΒΌΤΗ μηδ, ΤΘῚ ἴῃ 60 Ροβῖῥα. οβδϑῦ, αὖ ἴῃ Ὁπυτηαπθιηαιθ βύγιιοασαθ ἸΟΘΌΙ 

᾿ δρίϊ Ἰαρ 8 τορουϊνοπὑαῦ, ΟΡΘιἢΒ ΘΒ: Ὀ1ὔατι ΠΟΥ; ἫΝ ἐπ ὐὐμώμμμνι ῬΥΪΠ ΠΗ] 
Θ Ἰαριᾶθθ 7181 1π ΟΟΙΡΑΡΘΠ. ΤΗΤΙ τθοθρίοϑ 1ῃ Γ(μετακινῆσαι δὲ; 
γ5 31), ἀθίπαθ ὑγδπβιαὐᾶ, 1Π]ὼ ἃ δ1105, αἱ ἔδυθ νἱἀθγθπύαν Ἰἀοπθὶ 6586, 
Θχϑυηΐηδβ56. Βα βηθ 11 1π ΟΥΠΠΘΒ ρχίθβ ΘΌΤ τϑ]ΐαθο ΟΡΘΥΘ οοηγθηϊγθηῦ. 

. Τογαππβ Εῖο Ἰᾶθον, αποὐϊθβουσπαιθ 1 ρῖ8 δα ἀοοαῦαν ταῦτο; 4ἀθ ἢογο ἱρ]- 
ἐὰν οὐ αἰϊύου ἱπῆθούοπᾶαθ πούπῶ τ ὈΪΒ αὐἰάθιη οϑᾶθηη οταῦ (οὐ μένει 
Υ8 82). 

84. φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτου καὶ ὁ ἐπεικὴς τίς ἐστιν: ἀαοα Θηΐτ 
πογασῃ δοοραϊῦ αὖ 510 ἀοαυϊθα 5 προαιρετιπὸς καὶ πρακτικός (γ85 88), 1ὰ 
οἸηηΐηο τῆς ἠϑικῆς ἕξεως οδὺ. ΟἿ, τὸν δώκαιον 1184 ἃ 2 (α. γ.). 

Ἰδμων 5: 



Ὁ ΄ Επὶ| ἐστιν ὁ γὰρ τῶν τοιούτων προαιρετικὸς καὶ πρακτικός, καὶ τι8τν δ 
ὁ μὴ ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀλλ᾽ ἐλαττωτικός, καίπερ τι888 

15 
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[- Ω’, 

ἔχων τὸν νόμον βοηϑόν, ἐπιεικής ἐστι, καὶ ἡ ἕξις αὕτη ἐπιεί- 
Φ 

κεια, δικαιοσύνη τις οὖσα καὶ οὐχ ἑτέρα τις ἕξις. 
΄ ᾽ ΕῚ ’ὔ δ 4, 3 -“ Ἃ “, ᾿ 3 

πότερον δ᾽ ἐνδέχεται ἕαυτον ἀδικεῖν Υ οὐ, φανερὸν ἕν 

4-- 14. οὔ}. 5.080. 

1, ὃ μὴ ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον (1π τηϑίαιη ρατύθιη, αὖ 510 
7ατθ αἰξθυτισα νοχϑῦ) ἀλλ᾽ ἐλαττωτικὸς (γ. 1186 Ὁ 21). Αρίύαν τω, ἰδη- 
αὐϑι ὙΠῚ ΔΘΟῸΙ γἱγῦαβ ᾿πῦου οῶβ ὑδηθαμη γ68 ΟΘΥμΐ ροβϑιῦ, ἱπ ααἰϊθὰβ οὗ 
ἴρβθ ραγΐθιη μαροὺῦ. Νβο ταῖσι ϑβῦ, πὶ ἰαπι Ὀγουὶ ἀθβουιρύϊοπθ ἃ ππστῃ 
ΑἸΟΙ αποα οὐΐαιη ἴῃ Υἱἶτὸ πεῖς οΡ. 9 Ῥυΐογοιη οὖ Ρο ϊονοτη Ἰοσῦτῃ οὈ- 
ἀϊποθαῦ; γ. 1184 ἃ 8 Βα.... καὶ αὑτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτε- 
ρον, οὐχ οὕτως ὥστε τοῦ μὲν αἵρετοῦ πλέον αὑτῷ, ἔλαττον δὲ τῷ 
πλησίον κι τ. Δ. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλῳ πρὸς ἄλλον, οίᾳιο 10. γβ 9 ἐφ᾽ 
αὑτοῦ μὲν... ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων... ὁποτέρως ἔτυχεν. Ουἱβ ἀαΐθηι 
1460 ὑθῃιθυθ ᾿Ακϊυϊολοϊοέα πορϑθϊῦ δοαπϊναΐθια ἴῃ ἐδ} 105. ἀποαὰθ ΥΘ 5 
ὈΘΠΟΒΟΘΙΘ ἴῃ αὐἰθυ8 ἴρ8586 ὁ ἐπιεικὴς πυ]ατα ρατίοιη πθοαῦ Αἰααὶ ἰὔα 
ἔοσθ ἔα!]αηΐθν αὐ γ ΥὉ15 Ρ]ὰ5. αὐ βοηὐθηξζίθθ ἀδηΐθβ ἀθασθτη ὈΟΠΌΤΗ 
ὀθηβθηῦ δα ρυϊνωΐα ἐδηθατη πθσούϊα γϑέθυνὶ, δα Τα οα ῬΒΘΡΒβηια. ππῸ 
οὐ ρϑυγθυβῶ ἰβίω ορροβιθίουβ τοῦϊο οϑῦ αὐ τὸ ἐπιεικὲς ἔθυθ οχ διά υθυβο 
βὐαῦ ρβθρῃϊβιιαῦ (γν. δᾷ 1187 Ὁ 21-- 82), οὺ αὐδιῃ τπδχίτηθ τὸ ἐπιεικὲς 

ἢ ρὐΐαπι ἴῃ τδριθ]1οῶ οἰποθῦ. Αμποι {Ππᾷ οἰνιξαὐβ τοίου, κατὰ τὸ ἐπίιει- 
κὲς (ν. Ἰοοῦτα βυρτῷ ᾿ἰθυαδαύατη 1874 Ὁ 4 56.) ΑἸΤέοΥ ἴῃ ΘΠ Ὑἱπαϊοδνὶ 
ααἱ οοπβαϊίο Ῥθοοδνῖῦ, δῖον 1ῃ ΘἘΠῚ 4] ἕονϑαϊθο 80 ΠΟΙΘΗ5 δἰ θθυτ 

᾿ ἸΔΘΒΙ09 οὗ 1189. Ὁ 80 ἔτι τὸ ἑκούσιον καὶ τὸ ἀκούσιον διαφέρει πολύ, 
οοτᾶπη ὥθαῖο ἐπά]06, πὶ [Ά]1ΟΥ, 

0) 1188 ἃ 4--398: ΠΟΠ 6888 τὸ ἀδικεῖν ἑαυτόν. 

Ηδθο ἰρίξαν δὲ οϑάθτῃ αὐδοϑίϊο αὰ88 βυρτῶ 1186 Ὁ 11--3ῦ Ἰηΐθὺ ἐγ88 
ἀπορίας αἰΐοτο Ἰοθὺ ογαῦύ. Αρίθαν ϑαΐθη ἀθ δὰ δὴ αἰ] ρθηῤίπβ αἰῶ 
τϑιϊοπθ οὐ ἔθγθ 8115. ἀτρατηθηξῖβ,.. 

4. φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων: πᾶτῃ (γὰρ τ5 δ) Ἰη͵ατία αὐ ατι18 50 
ἴρϑύτη αἰβοουθ υἱάθύαν, ᾿ἈΘΟΘΒΒΆΣΙΟ ααὖῦ σοπέτα, σΘΠΘΥΘΙ ΘΙ. αδυϊείαπη (τὰ! 
κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν ἡ δὰ νόμου τεταγμένα γ8 ὅ. 6) δυὺ οοπὗτα τὴν ἐν, 
μέρει ἀρετῆς οβδοῦ (καϑ'΄ ἣν ἄδικος μόνον ὁ ἀδικῶν καὶ μὴ ὅλως φαῦ-. 
λοὸς γ8 14. 16. Αὐ υαὐυπατθ ἔδοι]θ τοίαίαϊαυ. Αὐραμηθηΐαηαι! Παᾶπο. 
νίδημη, αὐ ἐαπᾶάθηη Ια υϑηᾶο (ν. δα 1184 ἃ 18) δὰ ραγϑθίοηθτη {Π|ᾶ τη 
7αυϊθ86. οἂρρ. 1---ὅ ἰδ ἀΠ]ρϑηΐθυ ἀθτπομηβίγαϊζαμ γϑβριοἰδασ, ἴῃ Βᾶο τ 
ΒαΡΤα Ὁ. 1186 Ὁ ΠΟ τηΐπτιβ ραύϊββθ αὐδπὶ πη δρραιθῦύ. ὔϑῦ νθ]Ὸ 
οϑάθηη 84 γϑῖῃ αἀποαὰθ τηδχίτηθ ϑοοοιπιοάαία. Επδὰ Θπΐτα ἴῃ ααϊθὰβ. τὸ 
αὑτὸν ἀδικεῖν οδύθπαρυθ β'δὶ νἱάθηθαν τὰ ἰπέου 8586 ἀΐγοιβα βαπῦ, αὖ 
ουποία, δ αἰέθγατη αὐτῆι Ταβυϊεϊαπι τϑίθυυὶ πϑαπθαπῦ. Αὐατιθ.. οἸηἶπο 
αὐτὰ ΘΟΤΏΤΠτηΘ δῦ ᾿πύθυ ΠΠπῸπὶ οα͵πΒ Ρ. 1186 Ὁ ἔδσθ πηΐτπβ τοὐο Βα ΌΘΌα- 
ὑαν, αἱ ἴῃ αἸβυυ ὈαΘΠ 0 5101 ᾿ρδὶ ταϊπούθῆι αἀπδτι ρᾶῚ δϑῦ ραγίθιη 4646- 
τεῦ (γ8 18---20 ἢ. 1.), ᾿πΐθυαθθ θὸ5β ααἱ τγ !!8 515. ν61 ᾿ηὐθιηρογϑη ίδθ 

- ἱπαυ]ρσθηΐθβ δαὺ νϑ]θύπαϊπθηη δῦ σθῖὰ ζαυη]ᾶντθιη δαῦ ἰρβᾶτη ΔΠΙΤηΔΤη 

[2......». 
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902 ᾿ ἈΒΙΒΤΟΤΕΈΤΙΒ ἘΤΗΙΪΟ. 

(Α΄. πϑβεδτῶν εἰρημένων᾽ τὰ μὲν γάρ ἐστι τῶν δικαίων τὰ κατὰ πᾶ- Ειϑ 
βς εἰλισςεοὶλ- 3 ᾿ ς » ᾿ 

Ὅκου τα τος ον σαν ἀρετὴν ὑπὸ τοῦ νόμου τεταγμένα, οἷον οὐ κελεύει ἀπο- 
ΤᾺ. Α, δ), κν. ᾿ ς ε 5 Ἢ 
Ε Ἂϑ κτιννύναι ἑαυτὸν ὁ νόμος, ἃ δὲ μὴ κελεύει. ἀπαγορεύει. ἔτι ἴ 
᾿οσημ ΜΈΝ μὰ ᾿ ᾿ ΄ , Φ ἐν ὲ κ΄} 3 

ὁταν παρὰ τὸν νομὸν βλαπτῃ μὴ ἀντιβλάπτων, ἕκών, ἀδιὲ- 
ὩΣ ᾿ ς τ 

κεῖ, ἑκὼν δὲ ὁ εἰδὼς καὶ ὃν καὶ ᾧ. ὁ δὲ δι᾿ ὀργὴν ἑαυτὸν 
᾿ Ἐ ΉΡΙ » » ἢ . 2 ᾿ , τι ᾽ ἔν 

τὰ, Ιρθσφαάττων ἕχῶων τοῦτο δρᾷ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, ὃ οὐκ ἐᾷ 
Ξ ς , 3 -. “ 3 ᾿ ἥ κα ΄ εν ᾽ ν᾽ 

ὁ νόμος. ἀδικεῖ ἄρα. ἀλλὰ τίνα; ἢ τὴν πόλιν, αὐτὸν δ᾽ οὔ; 

ἑκὼν γὰρ πάσχει, ἀδικεῖται δ᾽ οὐϑεὶς ἑκών. διὸ καὶ ἡ πό- 
λις ξημιοῖ, καί τις ἀτιμί ἡσεστι' τῷ ἑαυτὸν διαφϑεί ς ξημιοῖ, καί τις ἀτιμία πρόσεστι τῷ ἑαυτὸν διαφϑείραντι, -΄ πὸ 

9. ᾧ] ΚΡ οουτ., ΝΡ ὡς. 10. ὀρϑὸν] ΚΡ αὐτὸν. 

Ἰηνηᾷ, οἰντἐαὐϊα Ἰοσθ ρθββαπηδη Αα ΠοΒ θηΐμη, ᾿πύθυ απιὸβ ἢ. 1. ῬΥΙΟΥ͂ 
αὐ θη αι 018. ῬΔγ5 (οἷον γβ 6--14) ὑούαι γουβαῦύτιι,, βαρτῶ ἴῃ αἰδογῶ τῶν 
ἀποριῶν ἴζα, ἰαθθπιη γοϑρίοἰδαν, 81 τηθπύϊοποιη τῶν ἀκρατῶν ἴῃ ὈΥΪπηῶ 
δρουϊῶ (περὶ τοῦ ἑκουσίως ἀδικεῖσϑαι) 1186 8. 82 5αᾳ. φούατα πο ὑγᾶπδ5- 
δα ]ΘΥΤη 8. ; ᾿ 

1. ἃ δὲ μη κελεύει, ἀπαγορεύει: Βοο 58π6, απϑηθυϊποῦπαθθ ΟἿ 
Ασϊϑύοίθθ οθύθυίϊβαπιθ Θγϑθοῖβ Ἰθρὶ οἰνιταῦβ ἀδίαν (ἀγορεύουσι γὰρ οἵ 
νόμοι περὶ ἁπάντων 1129 Ὁ 14), ἤπο5 Ῥγοθθ ὉΠ: αὐϊ8 Θχοθάϊῦ; πθαὰθ Ὁ]10 
8]}10 ἸοθῸ ἸθρθυΘ τηθιηϊηΐ, 510 Ὀπηηΐῶ Ἰθρθ5 δι ρ! θοῦ αὖ αποδουπαθθ πος 
᾿πηρουυθυιηῦ ργὸ γϑῦϊθο βιὺ βαθοπᾶμπη. Ουἱα Ὁ αποᾶ γ685 ᾿ἰβίϑμι δα ἀδοίδηη 
Βευὰ βδρϊῥαθαί. Ἐδὺ 1αὐθυ ἀο]οα ϑάνατος οτηηῖπο (1181 ἃ 8); αὐἴαὰθ 
᾿οαϊχιὺ τὸ οὐ φονεύσεις Ῥτοΐοοίο 115 ποῖ ἔαυθοιῦ ααἱ 510] 0515. τηϑπὰϑ 
1αὐα] ον ηὐ. 

Τ 8α. ἔτι ὅταν... μὴ ἀντιβλάπτων, ἑκών: δὐδαπίαν φᾷ πούδτι τοὶ 
τηϑ]6 ἔϑοίΐδθ θοῷ αὐὑδὸ ἃ ρᾶγίθ Βουη 8 ἔϑοθηξβ δοοθᾶθγθ ορουύθὺ, αὖ 
ΘΧΘΙΏΡΊ τι Ῥτοροβιθαμη (οἷον νβ 6) γϑῖθ τὸν ἀδικοῦντα Θχμϊοαὺ (,, ἀδὲ- 
κεῖ ἄρα“ ν8 11). Ουδ 'ἴπ 16 αποᾶ ΡΥ δἴεογθαν μὴ ἀντιβλάπτων δὰ 
Θϑτα βϑηὐοηύϊηη βρθοϊαῦ, αὰφ' οἴδηβαθ οὔθηβὶθ υἱ πα ϊοαῦϊ ΟἸμμἶποὸ οὖ πθ- 
ΟΟββδυίατη (ν. 1182 Ὁ 84 81.) οὖ Ἰαϑύπτη (ν. δὰ 1186 ὃ 1. 2) νἸαθραῦαν: 

Ἷ αὐδήηατιθτη ἢδς 46 γθ, απ 8816 τησ]οθ οὐ σηθ5. μα θὺ, παβασδιῃ δ πππο 
ἀθογθίο αὐδβὶ δούστη οϑὺ αὐ8]86 μα]. οῶρ. γβὰ 21 Ἰδρίτηυβ: ὁ γὰρ διότι 
ἔπαϑε καὶ τὸ αὐτὸ ἀντιποιῶν οὐ δοκεῖ ἀδικεῖν. ϑαοοραϊῦ τὸ ἑκούσιον ; 
ἴῃ αο ααὰπ πῆὰπὶ τὸ εἰδότα αὐδογαῦαν γ8 9 (πορ] ραν Θηΐπη οὖ τὸ 
μὴ βίᾳ οὐ τὸ μὴ δι᾽ ἄγνοιαν), Ἰάοτι ἢ αὐοα οἰΐδια οῶρ. 10 (ν. δὰ 118ὅ 
ὃ 238 864. οὔ δὰ 1186 Ὁ 12) δἴαπο οῶρ. 11 (ν. 1186 ἃ 82) Πουΐ ν]άϊηηυβ. 
Νϑαὰθ δηΐτη πᾶθὸ ργορίθι ἱρϑῶμ γϑπὶ 78πὶ Ῥούμϊ588. ΠΘΡΊΡῚ ἀϊοθηύαγ; ὩρῚ 
Θηΐη ἄθ 60 αἰ 5101 νίτα ἰηΐοναῦύ. Νϑη γαῦϊο ἰϑία, δὶ ἔουύθ νϑῦῶ θϑββοῦ, 
Ῥυοΐθοξο ποὴ πΐπαβ 60 ὑπ] δδθὺ αὖ οὐ τὸ μὴ ἀντιβλάπτων οπαϊὑθτοῦαν. 

11. ἢ τὴν πόλιν, αὑτὸν δ᾽ οὔ; Θύύτῃ 15. αὐἱ αἰΐπτη νἱο]ανθυῖῦ “οὐ 
οἰν! αύθηη οὐ 1Π1ὰτὰ Ἰαθᾶθιθ ἀϊοθπᾶτιβ 510, οὐπηΐβ νἱ5 ἀθιμοηβύγαπα! πὶ ππᾷ 
νοοθ ἀδικεῖται δ᾽ οὐϑεὶς ἑκών ν8 12 γοδίῥαω Θβῦ. 88 βθηὐθηθίι ταὐγιτη 
δυπούου! μΒ]. οδΡ. ΡΟΥ 586 οοτύα νίβῷ βὶῦ δῃ ρυοραύω ἢπογιῦ Θ᾽ ἄθη) Ρ6. ἀ18- 
Ῥαδαϊοπθηι δ] α θη Ῥγϑθυηΐβϑθμι, ααδ6 Ἰηἰοτοίἀουῖῦ, παπο ἔΓαδύγα απδ6- 
ταῦ; γ. νυ 27. 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Εὶ 15. 5603 

- Ω ΜΩΥ » ΄ ς 3 -" 

πιὸ ὡς την πόλιν ἀδικοῦντι. ἔτι καϑ᾿ ὃ ἄδικος μόνον ὁ ἀδικῶν τ188ατ : 

καὶ μὴ ὅλως φαῦλος, οὐκ ἔστιν ἀδικῆσαι ἑαυτόν. τοῦτοιῦ ς, . . ἐ- 
ΘᾺ, [κι ᾿ Ο’ 

γὰρ ἄλλο ἐκείνου" ἔστι γάρ πως ὁ ἄδικος οὕτω πονηρὸς ὥὧσ- 
ς [, 3 ε [χ 2 Ὶ , ΄- 3 3 «Ν Ἁ περ ὁ δειλός, οὐχ ὡς ὅλην ἔχων τὴν πονηρίαν. ὥστ᾽ οὐδὲ κατὰ 

ἐξ » ».» Ο ᾽ τ ταύτην ἀδικεῖ" ἅμα γὰρ ἂν τῷ αὐτῷ εἴη ἀφῃρῆσθαι καὶ 
Αι ᾿ ἀν θ᾽ - ΣΝ Ἐπ , 

προσχεῖσϑαι τὸ αὐτὸ τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν πλείο-, 

σιν ἀνάγκη εἶναι τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. ἔτι δὲ ἑκούσιόν 0 

14. ἄδικος μόνον ὃ] 6 οουῇ. Πιϑ.; ἄδικος ὁ μόνον ΒΕΚΚ, ο. 1]. 
1ὅ. ὅλως] ΚΡ ἁπλῶς. 160. 17. ΒΕΚΚ, ρΡαπούππι ροβὺ ἐκείνου, οοτηπηδ 
Ῥοβὺ πονηρίαν. 18. ΚΡ ἀδικεῖ ἂν ἅμα; ν. δαπού. 

14. ἔτι καϑ᾽ ὃ ἄδικος ὃ μόνον ἀδικῶν καὶ μὴ ὅλως [ΠΌ. ορύ. 
ἁπλῶς} φαῦλος (ΒΕΚΚ.). ϑοαασϊξαν αἰδογα ἀὐρυτηθη αβίοπῖβ Ῥᾶγ8 (γ5 1ὔ 
τοῦτο γὰρ ἄλλο ἐκείνου, γ. δᾷ γνβ8 4). Ιῃ γϑυθὶβ τϑοῖθ Πιϑιηἱηπαβ καϑ' 
ὃ ἄδικος μόνον ὃ ἀδικῶν; αὐδιπαπδτη Θαΐτα ἀἰβουίπηθη αὐτίαβαπθ πδ8ἐϊ- 
86 δὰ δοίϊομθιι (τὸ ἀδικεῖν) πὸπ τηΐπιιβ βρθοίαῦ απϑιη δα τὸν ἔχοντα 
(τὸν ἄδικον), ἰαταθὴ τῷ ὅλως φαύλῳ τοοία ὁ ἄδικος μόνον ορροηπίψαν, 
Ὡθαὰθ ὁ ἀδικῶν μόνον. Υ͂. γβ 16 ἔστι γάρ πως ὁ ἄδικος οὕτω πονη- 
ρὸς ὥσπερ ὁ δειλός, οὐχ ὡς ὅλην ἔχων τὴν πονηρίαν (ἀλλά τινα ἐν 
μέρει). Οφέθυασα μαθὸ ρδυίϊοι]ατῖβ Ππβυϊ18.6 ἀοιπομβίγαιο (γ8 1ὅ τοῦτο 
γὰρ... γ8 17 πονηρίαν) Ῥᾶθῃθ θοττιπὶ στϑίϊα, δἀάιξα, 6586 νἱἀϑαΐαν ααἱ 
ααῦ πο Ἰοσθυϊηῦ οαραῦ 4 δαῦ τηθιηουϊῶ πο ἐθηπουϊηῦ. 

17. ὥστ᾽ οὐδὲ κατὰ ταύτην ἀδικεῖ" ἅμα γὰρ... Απέθ ὥστε, 
απῖρρθ απ ραγυϊου!ὰ δα 14 δοοοάαύαν αποᾷ ἀθιηοπβίγαπάττα. θδὺ (πθα τ 
ἴῃ Ῥδυοα]Δν} 7αβυ 1 Ἰοσαπι θ886 τῷ ἀδικεῖν αὑτόν), Ρ]6π6. ἱπέθυραη- ἡ 
Βδοπάστη οϑὺ, ϑουιθθηάθτη γϑτο, πὶ ργαθέθγθα δαΐθ ὥστε ρίαγα ϑχοϊ ἀουϊηῦ, 
ὥστ᾽ οὐδὲ κατὰ ταύτην ἔσται τὸ αὑτὸν ἀδικεῖν. 

19. ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν πλείοσιν ἀνάγκη εἶναι .. τὸ ἄδικον. ΒῚ τοοῦθ 
ΟδΡ. 4 τηοηϊξατη οϑὺ ὅτε ἄμφω (αἵ ἀδικίαι) ἐν τῷ πρὸς ἕτερον ἔχουσι 
τὴν δύναμιν (1180 Ὁ 1), νϑ]εθαῦ ποὺ δτρυταθηξαμπι οὖ ἴῃ δἰέθυτιτι ρΌΠαΒ 
γ8 ὅ βᾳ. θα ἀθοθῦ γϑοογᾶδυὶ, Π]ΠῸππὶ Ἰοοῦτη 1180 Ὁ 1 οἐΐδιη ἱπ ῬυΪΟΥΘ 
αἰδρυξεθίομθ δῦ οτηπῖπο πϑρ᾽θοδατη 6586 (1π ἰρβῶ πᾶς απϑοϑύϊοπο περὶ 
τοῦ ἑαυτὸν ἀδικεῖν οἂρ. 12) ἀαὖὺ οογίθ τοΐπαβ ααδῖὰ ΠΙοοθαρ ἴπ ὈΒΌΤΩ 
ΘΟΠΥΘΓΒΌΠΙ (θα ρ. 10; γν. δᾷ 1184 ἃ. 30 564). Νβαπθ 1ᾶ, αποᾷ τπηοᾶο 
τ ΟΠ τητι8., τι} 18. ΔΥΡΤΠ ΘΗ ΡΥΌΡΥΪαπ οϑῦ. Αμποη οὐΐαπι Π]ὰα δΥριι- 
τηθηδαπι αποα βαρτὰ δ σΌΠΘγαίθιη 7αβυϊ πὶ τϑξθυθθαῦμπν (ὅτε ἀδικεῖται 
οὐθεὶς ἑκών γ8 12) δὰ αἰγττηασθ σθπτβ Βα βοϊ αὐ 

20. ἔτι δὲ ἑκούσιόν τε καὶ ἐκ προαιρέσεως καὶ πρότερον 56. ,τὸ 
ἄδικον ν6}] γμοξίι8 τὸ ἀδικεῖν: ἴῃ 115 γοῖὸ απᾶθ υἱάθπέαν ἀδικήματα 
εἰς ἑαυτὸν 6556 Θαᾶθηη 11] τηΐπτβ ροϑτγοϊρίπηδαν. -- Αεοϊαϊᾶ οπΐπι 
ῬΥΪΏΟΙΡΙ ἀϊδραξαίομθ γ5 4---20 Ἰδτὰ 118 δΥσυτηθηΐδ, (ἔτε νβ 20, ἔτε 
γ8 28, πρὸς δὲ τούτοις γ8 34, ὅλως δὲ ν58 26) οοπααϊτιηύαν: Ὀτονὶ αἴαπθο, 
αὖ ἴῃ [8] γ ἢὐ, ραγυτη αἸΠσϑηθὶ βουιοπθ. Εὖ ἰπ ρυϊηδ ααϊάθπα δπαπ- 
οἰδύϊοηθ γβ8 20 ουηηΐβ γβ, απϑ ]βοῦπαπθ ϑϑῦ, πὶ τιηᾷ σοοθ, καὶ πρότερον“ 
Ῥοβίίαι θϑῦ; 6880 θηΐτη (γὰρ γ8 21) ἰπ]αγίαμη πὶ 60 ἐδηΐαμη ααΐ ῬΥΙ͂ΟΥ 
Ἰαθδβουιὺ (οἵ. ΠΠπ|ὰ ἄρχειν 1186 Ὁ 26); δὖ αὶ 56 ἴρβαπι Ἰϑϑᾶδξ, ἴπ 60 πθὸ 

γ. 0). 
δι 

ῇ 

1: 

νὰ 7 



8604 ΑἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ΕΤΉΙΟ. 
: ἍἉ 

λ. ϑϑαϑιτε χαὶ ἐκ προαιρέσεως καὶ πρότερον" ὁ γὰρ διότι ἔπαϑε, καὶ Ε΄ τὸ 
τὸ αὐτὸ ἀντιποιῶν οὐ δοκεῖ ἀδικεῖν" αὐτὸς δὲ ἑαυτόν, τὰ 

αὐτὰ ἅμα καὶ πάδχει καὶ ποιεῖ. [ἔτι εἴη ἂν ἑχόντα ἀδι- 
Ἁ Α ΄ ἕω - Ἁ ’ὔ 3 Γ 

ΕἾ κεῖσθαι.) πρὸς δὲ τούτοις, ἄνευ τῶν κατὰ μέρος ἀδικημάτων 
᾽ ᾽ ΕΝ Αἰ 

38 οὐϑεὶς ἀδικεῖ, μοιχεύει δ᾽ οὐδεὶς τὴν ἑαυτοῦ οὐδὲ τοιχωρυ- 
ΡΨ Ἁ » τι Ζὶ 

3 χεῖ τὸν ἑαυτοῖ τοῖχον οὐδὲ κλέπτει τὰ ἑαυτοῦ. ὅλως δὲ 
, ὃ; - 

4) λύεται τὸ ἑαυτὸν ἀδικεῖν κατὰ τὸν διορισμὸν τὸν περὶ τοῦ 
Ω" [ 2 Ἰξ - ΐ θι.. .ἍἈ0 - ἑκουσίως ἀδικεῖσϑαι. φανερὸν δὲ καὶ ὅτε ἄμφω μὲν φαῦλα, 

ς- μ ἊΝ ΧΡ Ν᾿ «ἦι. » “ν᾽ φ 9 ἀπ μλα τὰ ΜΠ καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι καὶ τὸ ἀδικεῖν᾽ τὸ μὲν γὰρ ἔλαττον τὸ 
᾿ ἀν 

κυασ Ἐν" {- :  Ἴ- Ἔ 

22. 38. τὰ αὐτὰ] ΚΡ ταῦτα. 28. 24. [ἔτι---ἀδικεῖσϑαι) 461. 26. ἑαυτοῦ] 
ΚΡ αὑτοῦ. 91. ΚΡ τὸ αὑτὸν ἀδικεῖν καὶ κατὰ. 

τὸ πρότερον Π60 τὸ ὕστερον 6886, αὖ διηθίσαῦτη αὐδϑὶ δῦ αὐγτι ποιήσας 
πάσχει ἃν παϑὼν ἀντιποιεῖ. 

28. ἔτι εἴη ἂν ἕκόντα ἀδικεῖσθαι: αὐἱᾶ “ποο ροϑὺ σϑύρω ἀδικεῖται 
δ᾽ οὐθεὶς ἑκών γ8 129 

24--ὃῦ, Ἐχρὸ αὐοηΐαμι τὸ ἀποκτιννύναι ἑαυτὸν (γ8 6 56.) οὐ 118 
6708 βσΘΠΘΥΙΒ 5[η6 ἀσθῖο βαηὺ ἱπέου τὰ κατὰ μέρος ἀδικήματα (Υ. γ8 11 
ἀδικεῖ ἄρα), τοβύαῦδ αὖ ἀϊοαπίῃν ἰπ]ατίθθ ο580 ἃ11|185 πόρ ὑδίηθῃ ᾿ἰρ 5815 
1Π]αΐδθ. 

26 (---28) ὅλως δὲ λύεται τὸ ἑαυτὸν ἀδικεῖν κατὰ τὸν διορισμὸν 
. τὸν περὶ τοῦ ἑκουσίως ἀδικεῖσθαι: οἵ. 1186 Ὁ 29..ἔτι λύεται καὶ κατὰ 
τὸν διορισμὸν τοῦ ἀδικεῖν.“ ϑυαβρθοία παᾶθο, ἑαπαυδτα ἃ 60 δἀάϊῥα αἱ 
ΠοΟ οἂρ. οὔπὶ 1185 ααδ8 818 αἰβραθαίϊοπθ οἂρ. 11. 12 ῥῬγτοροβιύω οτγϑηῦ 
οομρ] αὐϊπαγθ γϑ]]οῦ. ποδὶ θηΐτη ἰδύαμι τὸν διορισμὸν τηᾶ]8. Ῥαΐαν 718 
ἩΪ αἰ οββ6 αὐᾶτῃ βοηὐθηξίδτη ὅτι οὐϑεὶς ἀδικεῖται ἕκών, ὑδγύϊατα Ἰδπι 
(νυ. δᾶ ν8 28) ἰάθη ἀϊούστη ουὐῖῦ. ἴῃ βθοῦβ, τὸβ. δᾷ Π]ΌΤΩ διορισμὸν 
τϑαϊοιῦ ααΐ 1186 Ὁ 8. 22 τοῦ ἀδικεῖν γούϊαϑ διὰ αὔδλ ,,περὶ τοῦ 
ἑκουσίως ἀδικεῖσϑαι. Δα αἀὔθηη οτηπῖπο δ ἴρ80 Βα]. οἂρ. 1ὅ φαούογθ 
τῶπασδπι δια Βα υΠ ΤΘΒΡΙΟΙ, Ῥυο ἢ αύθηα μαρθοὺ πυ]] δ πη. 

1) 1188 ἃ 28-- ὅ: ὅτι φαυλότερον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι. 

Βυδυῖου δἴατπο οὔ θα ἄθυῃ πδηο απδθβυϊομηθιη 1184 ὦ 12 (δα α. 1. ν.) 
ἰοπεαύαμη 6586 νἱαϊτησβ. Αὰ αὐδῖη 81] τοάθαμαθτη 6886 νἹἱἀθαίμν, ἴῃ 1Πῶ 
ἔοσθ ἀϊβραθαϊθίομθ 800 Ἰοθ0 ἔαϊββοῦ, ἴῃ αυῶ τορυθαπάμθτη ογαῦ εἰ ἱκανῶς 
διώρισται περὶ τοῦ ἀδικεῖσθαι καὶ ἀδικεῖν (1186 ὦ 10). Νβαχθ. θῃΐτα 
ἀαδίαμι οϑὺ ααἱῃ πο αὐἱάθηι ἱπέουροβιύω ἀϊδύϊπθαῦ αἀπδθ οορπδὑ ΟΠ Τη 
μαθοηὺ (ὦ 4---28 οὐ Ὁ ὅ--14), ᾿ρβῶ γὙ81Ὸ ὨῸ]1]0 ῬΙΌΣΒΙΙΒ Ὑἱποῦ]ο οὐχ 115 
οοπὐηθαῦαν αὐδ γ6] Ῥγδθοοαπηῦ γ6] βιιθβοαπαηΐαν. 

29. τὸ μὲν γὰρ ἔλαττον, τὸ δὲ πλέον ἔχειν ἐστὶ τοῦ μέσου. ὅ10 
αυϊάθπι. τοῦθ ΠΆΌΘΥΘ υἱάδνωι ΟΡΡΟΒΙ Π]ομΐ8, Τα 0 --- τηοᾶο π6 ἀσάθη 
ΘΟΙΩΡΘΥΙΒΒΘΠΊΌΒ αἰϊαπδηΐαπι ἀἰδοντο τὸ ἀδικεῖν οὐ τὸ ἔχ χειν πλέον. Ο.. 
ἀλλ᾽ ὄμως ὙΒ8 81 β8α. 



ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. Ε 1. ϑ0ῦ 

Ετ δὲ πλέον ἔχειν ἐστὶ τοῦ μέσου [καὶ ὥσπερ ὑγιεινὸν μὲν ἐν τιϑ8580 .. Ὥς « 

ἰατρικῇ, εὐεχκτικὸν δὲ ἐν γυμναστικῇ} ἀλλ᾽ ὅμως χεῖρον τὸ ἌΥ ἔκ 

ἀδικεῖν᾽ τὸ μὲν γὰρ ἀδικεῖν μετὰ κακίας καὶ ψεκτόν, καὶ ὡπνμς, 

κακίας ἢ τῆς τελείας καὶ ἁπλῶς ἢ ἐγγύς (οὐ γὰρ ἅπαν ἜΣ ΕΝ 

τὸ ἑχούσιον μετὰ ἀδικέας), τὸ δ᾽ ἀδικεῖσθαι ἄνευ κακίας ἜΣ 

καὶ ἀδικίας. καϑ᾽ αὑτὸ μὲν οὖν τὸ ἀδικεῖσθαι ἧττον φαῦ- 8ῦ ἽΣ. 

λον, κατὰ συμβεβηκὸς δ᾽ οὐϑὲν κωλύει μεῖξον εἶναι κακόν. 1:88» 

ἀλλ᾽ οὐδὲν μέλει τῇ τέχνῃ, ἀλλὰ πλευρῖτιν λέγει μείζω 
νόσον προσπταίσματος᾽ καίτοι γένοιτ᾽ ἄν ποτε ϑάτερον κατὰ 

80, 81. [καὶ ὥσπερ --- γυμναστικῇ] β08ρ. 88. καὶ ἁπλῶς] ΚΡ ἁπλῶς. 
ἅπαν] ΚΡ πᾶν. 

1. ΚΡΤΡΟΡ μεῖξον κακόν. Ξ 

80. καὶ ὥσπερ ὑγιεινὸν μὲν ἐν ἰατρικῇ, εὐεχτικὸν δὲ ἐν γυμναστικῇ. 
Ηδθο αὐ ἐταᾶῖδα, βαπὲ βίηθ αἱ] βαπῦ οομπβύγποῦοηβ γαύϊομθ, πθαὰθ 6͵]θοῦα 
γαϊᾶθ ἀοειἀοσασθηΐασ. ϑ6α Ἰίοθῦ οομήϊοοσ ὑγιεινοῦ... εὐεκτικοῦ, αὖ 
απ αϑύο ραβ δέατθ τοΐποβ βἰηῦ 118. 6χ δθᾶθο ροπδηΐαῦ αἀπᾶθ Θοπὐγα, 
τϑούδτη ταύλοπθτη αἰϊαττιπι ϑαπῦ Βοιθη ΥΌτα ; 1Π ΘΟἸθπάο θη οὖ θχϑῦ- 
ΘΘμο ΘΟΥ̓́ΡΟΤΘ ἄμφω “(τὰ ἄκρα) φαῦλα 5Βαπὺ οὖ ἴδγϑ ὁμοίως φαῦλα. 

88. καὶ κακίας ῇ τῆς τελείας [καὶ οἴη. ΚΡ] ἁπλῶς ἢ ἐγγύς. Ἐδὺ 
αὐἰάθτη κακία ἡ τελεία ἴρβῶ ᾿π]αβοιϊ δ, (ΘΠ 61α}15) οοτηραταΐα, οαπὶ 81118 
γιθδ; ν. ὅλη κακία 1180 ὦ 10. ϑεᾷ γϑὺ 18 ῥὑγοχίτηϊβ οὐ γὰρ γ8 88 τιο- 
πϑιλαν αὐ δα οᾶτι ρούϊαβ βδηξαπύϊϑῆι τοβριοίδτητβ απ ὁ ἀδικῶν Ρ. 1180 Ὁ 
αἰαθθ ὃ ἄδικος αἴνγθυβὶ 6588 ἀθπποπβίγα ὈδηΐαΣ; 1η]αβύπτη Θηϊτα Θαμ ἰδ - 
ἴαμα 6558 ἴπ ου)α8 ἐβοίποτθ ρυδθίου τὸ ἑκούσιον δαϊαθυιῦ προαέρεσις γ6] 
πρόνοια. Νδ 14 αυϊάθτι τη8]6 ΟὈ͵Θοθυῖβ, 1110 ἴῃ ϑαοίουιθτιβ τῶν ἀδι- 
κημάτων, αυτα ΔῸ οπιπΐ ραν αῦθ Πἰθογθηΐαν (οὐ πονηροί" οὐ γὰρ διὰ 
μοχϑηρίαν ἧ βλάβη 118 ὃ 24), πθ ἀτελῆ ααυϊάθιη κακίαν τινὰ δαταιθ!. 

80. καϑ᾽ αὑτὸ μὲν οὖν τὸ ἀδικεῖσθαι ἧττον φαῦλον: ΘΥΡῸ ΡΘῚ 88 
οὐ ρἱθιταπαθθ 1ᾷ αποᾶ 51π86 οαἱρᾷ οτμπὶ ββὺ βθα ἀδιππῦτα ἱποϊπα! (τὸ 
ἀδικεῖσϑαι) ταῖητιβ τηϑ! μι οοηβθίαν:. 6586 ἀπᾶτη αἀποα οὰπὶ [ποτῸ οΟοη- 
7αποίπτα ουἱρᾷ ἴορααξαν (τὸ ἀδικεῖν). ϑ'.6α οϑὺ Αυτβϑδοίθ!β διιοέουθ τπηοᾶπβ 
ἴῃ μὶβ ααοαὰθ τοραϑ, τὖ βἰπῦ βαματηα ἄδτημπδ, σϑὶαῦ νἱΐαθ Ἰφοΐαγα,, απδ8 
“τϑοῦθ τηϑρῖβ, ἑαρταπέαν αἀπδτι Ἰουϊοτὼ ρθοοαία. Υ. δᾶ 1110 ἃ 236 (οὐ δὰ 

1110 ἃ 4 54.). 
5, δ). οὐδὲν μέλει τῇ τέχνῃ: οἵ. 1104 ἃ 6 85. ὁ περὶ τῶν καϑ'᾽ 

ἕκαστα (ἐν οἷς τὸ κατὰ συμβεβηκὸς γίνεται) λόγος οὔτε ὑπὸ τέχνην 
οὔϑ᾽ ὑπὸ παραγγελίαν οὐδεμίαν πίπτει: δ α. 1. γν. --- ἴῃ ῬΥΌΧΙΤη15 
»» ἀλλὰ πλευρῖτιν λέγει μείζω νόσον προσπταίσματος ““ ἀρρατοῦ ὕμπι 
πρόσπταισμα ἀἰϊοῖ 1ὰ ἀδτπηΐ ἴῃ οογροῦ αποᾶὰ αὐ Ρθᾶθπι γϑὶ αἰπᾶ 
τηθη  γατη Οἴἴἶθιάθηβ οὐ ἕουύθ Ἰαρβὰβ δοοθρουῖδ, ἔππὶ νόσον ἀποα]!θοὺ 
ἀδτηηασα γ6] γαϊπβ οχύγίπβθοιβ ἱπῆτούστα. Οὐ)ὰ8 πϑῦβ θχϑιηρὶω ἴπ ἐπ8- 
ΒΔΗΣΙΒ Πηρδ6 στ. οοηροβίω βιιηῦ. 

8. καίτοι γένοιτ᾽ ἄν ποτε ϑἄτερον ἱ. 6. τὸ πρόσπταισμα μείξων 
νόσος: απδιηστδτη 1 ΘΧΘΙΙΡΙ τη αἀὰὸ τηοχ (εἰ... γ8 4. ὅ) γτθ8 1]πδβἰγὰ- 
αν δα του θοσασπι σθηθα αἀποίαποῦ βαμπὺ βαη6. πὸὴ ρουὐϊποῦ. 



9660 ἈΒΙΒΤΟΤΕΈΙΙΚ5 ΕΤΉΤΟ, 

188» ὁ συμβεβηκός, εἰ προσπταίσαντα διὰ τὸ πεσεῖν συμβαίη, ΕἸ 

τρυλήει δ δ ὑπὸ τῶν πολεμίων ληφϑῆναι καὶ ἀποθανεῖν. χατὰ μετα- : 
ἐξι ν ὲ ς , ΄ 3 ϑι δῷ . Φῆα , ΚΡ 7» φορὰν δὲ καὶ ὁμοιότητά ἐστιν οὐχ αὐτῷ πρὸς αὑτὸν δίκαιον 

: { κο  μολ, ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ τισίν, οὐ πᾶν δὲ δίκαιον ἀλλὰ τὸ δε- 

τὰ, : σποτικὸν ἢ τὸ οἰκονομικόν᾽ ἐν τούτοις γὰρ τοῖς λόγοις διέ- 

ι : πααας συ στςν ΕΣ μιν μας ὕ. καὶ] ΚΡ ἢ. 6. ΚΌΜΡΟΡ οὐχ αὑτῶι. αν 5.5. Κεῤ. ́
 

8) 1188 ἢ ὅ-- 14. 
Ἐναρτηθηθατη ΠΟῸ ΒΘΥΠΊΟΏ8. 6886 Βα 5648 ΘΧραΪδαμπι πο ἰαηθαπι τοδρί- 
αἰθαθθιιβ δὰ θοῷ αὐ ρυόχίηθ δηῤθοθαπηῦ ἀρθεθατῃ οὐἱύ, βϑα Θὐϊδτα 1ρβῶ 
Ῥυΐηδ σϑῦθδ, τοραϊαμθιβΒ. Οο1 Θηΐπι αἰοὶϊῦ κατὰ μεταφορὰν δὲ καὶ 
ὁμοιότητά ἐστιν [δ ὁμοιότητα ἔστιν] οὐκ αὐτῷ πρὸς αὑτὸν δίκαιον 
ἀρουῦθ ργοΐθοῦαβ ὦ βθηδθηθᾶ πϑραπίθ ὅτε ἁπλῶς οὐκ ἔστι δίκαιον αὐτῷ 
πρὸς αὑτὸν ἀϊδραίαύ. Ουδ αὐἱάθηη βϑηὐθηύίδ, ὨΪ5 ᾿ρβὶ8 θυ ΌΪ8. ΟἸΠΠΪΠΟ 
Ποὺ ἴῃ ΕἰΌγΟ πο ϑϑῦ; πὸ [ϑ μοι ΘΘ μάθη ΟὈΒΟΌΣΠη οϑῦ ασστῃ δα τη]- 
γϑύβϑιη πᾶπο περὶ τοῦ δικαίου ἀοοίγϊπατα θυ πθυθ ἔπτη ρΙῸρΡΟ δᾷ αὐδθ- 
βύϊοπθιη περὶ τοῦ ἑαυτὸν ἀδικεῖν ἀοορᾶθτο (γ. Ὁ 10 54... 

αἱ γϑιὸ 1111 5101 γοϊαθυϊηῦ ααἱ ᾶθὸ οοπύτῶ ΡΙα θομ θα ἀἰββουὶ 
ἀϊχθυαηῦ, πθ ἰμθ]]}Πρὸ αὐἰάρτη. Ναπι οομέτω Ρ]αὔοπθια, αὐρρθ ααἱ ἴῃ 

Ὕλη τυ τίς ᾿ ΘΡ. αδυϊίατη οταμΐηο οὐ περὶ τὴν ἔξω πρᾶξιν, ἀλλὰ περὶ τὴν ἐντὸς 
« ἕκυν διλαξ κνο περὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ (ρ. 448 0) 6888 οϑηβοαῦ, ρτγοΐδοϊο δῷ ἰηϊδῖο, 
αὐ ἴαλλον οὶ τα ρῥΙδοοῦ, οπππία ἀϊθρυίαΐα οὐ ἀδῆπϊξα βαπῦ. Οαἱᾷ Θπΐτη τηϑρῚβ 1118 

: ᾿ ἀοούγπαθ. οομύγααπι οορΊατὶ ροβδὶῦ αἀαδτῃ 1Π|ὼ ,,χρῆσις ἀρετῆς πρὸς 
ἕτερον “ οθίθγϑαθθ ἔθσθ οὐπηΐα  Ουοβὶ ἱριίαγ Ἰαοῦ (η60 τ π86 υϑυθο 
ἈΠῸ οορθηΐθ) ἴῃ ΘχΟγθ μη β ΠΠΥῚ ὙΘΥὉ15 δα Ῥ]αίομθτη βρθοίδγθ, ἀϊοθηάασῃ 
Ῥούϊαβ ουαῦ: 81 ῬΥΟΌΔΥΙ, Ὧ6 βργϑίαβ αὐϊάθηῃ 1}11π8 βϑηὐθηὐαβ ῬΥΌΥΒΙΙΒ. ἃ 
γουϊζαΐθ ὩΌΠοΥσΘυθ. -- 

ὕ. κατὰ μεταφορὰν δὲ καὶ ὁμοιότητα: πὰ γ65 ἴῃ ἀποραβ ποχηϊηϊ- 
Ῥὰβ; οἵ, Γ' 9 υδὴὶ 15 αὐἰάθηη αὐἱ ἱπέατηϊαπι ποὸὰ ὑϊπηθὺ ἀϊοϊναν ἀνδρεῖος 
κατὰ μεταφορὰν γορδιὶ 111 ὦ 1, αὖ ἴ0. 19 ὁ περὶ πενίαν ἄφοβος 
καὶ οὗτος ἀνδρεῖος κα ϑ΄᾽ ὁμοιότητα. 

{. ἀλλὰ τοῖς αὐτοῦ τισιν 80. ἔστι πως δίκαιον. Τρϑὶ ἰρτίαγ (αὐτῷ 
Ἴ γ8 6) βθοιτὰ (πρὸς αὑτὸν) ποη οϑὺ 7αβύπμπι, βοᾷ τὰ αὐτοῦ τινὰ ΒαθΘηῦ 

τοὐϊοιιοσα ἠπδιϊ: πρὸς τίνα πἰτηΐτιι πρὸς ἀλληλαρ Ὅπᾶθ ἀρρατοῦ τὰ 
αὐτοῦ ἀϊοὶ αὐδῶ ρίυγα οὐ ἀϊνθυβῶ ἴπ πὸ δηΐγηο ἰπδίηῦ; γν. ἐν τούτοις 
γ8 10 (14. Νῶμῃι εἰ 48 ΠΠΡΘυῖβ ὌΧΟΥΘ Βθυγῖβ, ααἱ ἰύθη αὐτοῦ τινὰ (γ6] 

Ξ τινες) βαηῦ, οοριίαύατα Θϑβθῦ, νοοῖ οὐκ αὐτῷ πρὸς αὑτὸν 6ὁΧ δάνγθυϑο 
Ροβίδαιη οϑϑοὺ ἀλλὰ (αὐτῷ) πρὸς τὰ αὑτοῦ“, αὖ ἔογο. οϑὺ 1184 Ὁ 10 8α. 
Νϑαιθ ἰρίθαν ἴρβαπι τὸ οἰκονομικὸν ἢ δεσποτικὸν δίκαιον (αποᾶ οἂρ. 10 
ογα Ὁ) πὸ ϑρθοίεῦ, βρὰ 7αϑύσμα αποἀάδηη οχ 1]]ουττὰ 5᾽τΠ1ὑπαϊηθ οοπ- ο, 
ζουτηδίαμι. 

8. ἐν τούτοις γὰρ τοῖς λόγοις: πδυᾶ πβὶζαύατα Αὐϊβύοἑθ! Ἰοαπθπαϊΐ 
σθθῦβ; π60 ἐδίηθη ἀπθίαχμα, αὐαἱὰ ἰύω ἀϊοαῦαγ. (,ὍὯΣ)}ἫἪΙ ϑῃΐπὶ τω ἀθ δῃΐτηῖ 
Ῥαγεϊθυβ ἀἸββούθπμάατῃ 5, αὖ αὐ1ὰ ᾿πΐον 1188 7118. δῦ αὐϑογαΐαν, Π6Ὸ 
τηΐη8. ὉΌΙ τὸ οἰκονομικὸν δἴαυθθ τὸ δεσποτικὸν δίκαιον Ἰοοῦτα Βαρθοῦ: 
101 ροϑϊον! ουἰάδηη αποὰ γοὐοπθ ροηθὺ ᾿πέθυϊαβ ὉΠ] ορροβιύαμῃ οϑῦ 
αὐοὰ ἀροραῦ ταὐύϊοηϊ αἰθθυϊαβ ΟὈὐθιηρ θυ 8." 

«᾿.... .. 
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Ετὸ στηχε τὸ λόγον ἔχον μέρος τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἄλογον. 

801 

εἰς 1138} 9 
» ΄ ς ᾽ν δὴ βλέπουσι καὶ δοκεῖ εἶναι ἀδικία πρὸς αὑτόν ὅτι ἐν10 

τούτοις ἔστι πάσχειν τι παρὰ τὰς ἑαυτῶν ὀρέξεις" ὥσπερ οὖν 

9, ΚΡ ἔχον τῆς ψυχῆς. 

10. εἰς ἃ δὴ βλέπουσι καὶ δοκεῖ: ἴῃ ααἰἱθαθ Θηΐϊη τὸ δίκαιόν πῶς, 
ἴῃ 115 οἰΐδιι ἀδικία πῶς ν. 1184 ἃ 80 5ᾳ. Ὑ]Ιᾶ68 δηΐπη δα ἐγιξατη ατδ6- 
βὐϊοποιη περὶ τοῦ ἑαυτὸν ἀδικεῖν πῦπο ῥγορυθαϊθηΐθ ἐβηξιτι 5ΘΥΙΠΟΠΘ 
ἀοσρᾶϊ. Νβο ἰδταθη ἰΐα αὖ πονῶ 58ἰ0. Νϑιη σϑῦθε ὅτι ἐν τούτοις (ν8 10) 
ἀοοοπῦ, Πα ἀγρυαιηθηύαμι απὸ 6888 ὃ ἑαυτὸν ἀδικῶν ποραΐαγ ααΐδ 
» ἑκὼν πάσχει, ἀδικεῖται δ᾽ οὐϑεὶς ἑκών“ (ἃ. 12) 5815 πούαπηι 6886: Ηΐπὸ 
Θηΐτη αγοθίασ. Ἔστι γὰρ (γ. 11 5.) πάσχειν (ὑφ᾽ ἕαυτοῦ γε6] ροίϊι5 ὑπό 
τινος τῶν αὐτοῦ) παρὰ τὰς ἑαυτοῦ (γ61 ροΐίΐυβ παρὰ τὰς τοῦ ἑτέρου 
τῶν ἑαυτοῦ μορίων) ὀρέξεις. ὙοΥΙΒΒίτη6. 

11. ὥσπερ οὖν ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ ... καὶ τούτοις, οἰϊατηβὶ 
ἡ ἰσότης τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι ΔῸ Ἠΐβ8 α]ίοπα δβϑὺ (γ. 1184 Ὁ 16). -- 

Αβοϊαξῶ 7ῶπὶ ᾿πὐογργθύαθίομθ υϑηΐα δἰ δῸ υἹδίπο οαρὶΐα Ε' 1ὅ δᾷ 
Ῥυίοτῶ 1Π1ὼ 11. 12, ἀμ Μ. Μοτδιθτα ἀθ οδάθιη γθ αϊβριυθαξίοηθ, 
ΥΘΒΡΙΟΙΘμαΙ. Τέα Θηΐμη ῬΘῚ ΘΧΘμΡ] τη οβίθμαὶ ροΐαουϊδ, Βαπα ὕθμπιθσθ Ὁ 
Ἰπὐουργθίθ ΝΊο. ἴῃ οὐθ]οἷβ απϑθβθϊομθα8 οὐ 118. απ ͵ϑπι ΟὈνίθμι ἴαοῦδθ 
βαηῦ οὐ αὑδ8 ρ᾽θγβθαὰθ ἴῃ Ῥγοχίσηΐβ 1]. οοουχγοηῦ, Μ, Μογδ απ, αὐδηη- 
ααϑ βιηῦὺ δηθϊα αἰββίτηῖ απ881 δὐβιοοσαμπι Αὐϊβύούθθουη ΘΟΙΩ ΘΗ ΑΙΊΙ, 
Ταγϑτη ταθη!οπθτα ἢρυῖ. 

Ιῃη ΜΜ. :ριύαν ρΡ. 1196 Ὁ 4--1190 Ὁ 8.Ἃ6 115 γϑθῦιπϑ απδ8 ἀϊοίτηυβ 
ὉΤΉΡΙΟ οὐ αΠσθηί βθυθοηθ ἃρσίδιγ. αθη 851 οὔτι ΝΊο. οἂρρ. 11. 12 
αἴααθ βίτηα] οὰπὶ οᾶρ. 1ὅ ΘΟ ρΡΟΒθσῖβ, πᾶθο αὐἱάθηῃ τω, οοπβία απ αὖ 
ΟἸηπἷβ ἀπὈϊαῦϊο Ὀβιύ. 

1. Ἑδοῦο ἰπιθϊο δα 5βἰ πα] πάΐπθπι Νίο. Ε' 11 (4186 ἃ 10) ὑτθβ. αυδο- 
ΒΌΙΟΠ 68 ἰγαοαπιξαν θαθάθιῃ οὖ δοάθιι οὐαϊηθ τὸ οᾶρρ. Νίο 11. 12; αὖ 
Ῥυϊπαῦτη τὸ ἑχουσίως ἀδικεῖσθαι το]ϊοϊαϊαν -- 1196 Ὁ 84, ἀοϊπαθ, τὸ 
ἑαυτὸν ἀδικεῖν τ 1190 ἃ 88, ρμοδίγϑιηο ἀθπιομπβέγθίαν τὸν νεέίμαντα ρο- 
ἰὰβ αὔδη τὸν ἔχοντα τθᾶτα Ἡροϊδαδητα 6886. 

Ὡ. Τὴ αἰδογᾶ τῶν ἀποριῶν, αὐδ6 ἴπ Νῖο. 18 δχροηΐϊδαγ, ἰΐω ἀρὶὺ 
αοίον ΜΜ. 

8) αὖ ἶρβθ Βα νἱᾶ ἱποθααῦ, ῬΥΟΌΔΠ8 ΠΟΙ ΠΘ. 510] 1051 Ἰη)ατίδτη 1η- 
ἴθυστθ ῬΟβ86 ὮΪΒῚ οὖ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον πλεῖον καὶ ἔλαττον ἔχειν 

. γοβδβὶῦ οὐ ἅμα καὶ ἀκουσίως καὶ ἑκουσίως πράττειν 1196 ἃ 6--138--17. 
υδιθ ἀθηποηβίγαθίο ἴῃ ΝΟ. Ῥϑιιοῖβ γι ]8 αποδδιητηοᾶο ρυδθραγαύα δγαῦ 
οἂρ. 1. 1188 8. 18. 19. 

Ὁ) 6 οδΡ. 12. 11] οταπῖπο ἤπὸ ἐγαπβίοσῦ; αποᾶ ἴῃ οᾶρ. 1 Βυχηχηατη 
οϑὺ (1188 ἃ 4--20) οοτῦθ ποὴ ἰΐα 'ἴπ βαστη πἀϑατῃ οοπγογεϊθ, αὖ νἱβ 86ῃ- 
ἰθηθίαγαπη δάμη ἃρηιοβοὶ Ῥοββιίῥ; γϑυῖρα ϑηΐτη 1196 Ὁ 87.--1190 ἃ 7 πθ 
“δι ΘΟΠΟΙ ΠΒοπθτ αὐΐάθτη οτμηπίπο ρογάτποαπίατ. 

6) δὐ ΤΔΪΠΟΤΕ, υδοᾶδτῃ 6 ἂρ. 1δ οὐ γϑοθρὶὺ οὐ δχρ|ίουϊξ: ἔππ δγ- 
Βυχπθηΐαπι ἐκ τῶν κατὰ μέρος ἀδικηλάτων 1188 ἃ, 94. 26 -- 1196 
ὃ. 11-9ὅς ἴπτα (1 αὐποα πούαὐαι αϊρηιαπ) βοηὐθηξίαπι 1Π]|ατ ἄθ ἰη]ατϊᾷ 
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1ι883»19 ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ εἶναι πρὸς ἄλληλα δίκαιόν τι καὶ Εὖ 

Β01 ἴρϑὶ Π]αϊῶ κατὰ τὸ οἰκονομικὸν δίκαιον 1188 Ὁ 8---18 τὶ 1196 
ὃ 2ὅ---88, τ 

ὕπαρ ἐγὼ οοἸ]Πρϑηέασ, Ῥυΐμππστα δαοίογθιη {Ππτὰ αἰταηαθθ ΝΟ. 
αἰβρυζαύιομθηι (ἔπι 6. 11. 12. ὄπτη ὁ. 16) ᾿πῦθυ τηϑηὰβ Βαθαΐθ56, αἀαση 
ῬΥΪΟνΒ. Ῥυϑϑίου δ]1ὰ ἱρβᾶμη αἰβροβίθϊοπθμι βαβοθρουῖδ, ροβύθυϊουἹβ οοτα- 
Ῥ᾽ανῖα ἀυρατηθηΐα. ΑἸύθυθπμη: θαπᾶθιηῃ οὐΐϊατα ἐοξαμι 9. 1ὅ, πο δχοθρίο 
οθγίθ αἸξίτηο 1110 ἔγαρπιθηῦο, ἰδῶ οομβουϊρύατη Ἰορῖββθ απ816 πὰποὸ δχϑίοῦ. 
Ῥονύϊαμι: πὸρ ἀυθιίαββθ ἢΠΠὰτὰ 6. ἀποῦτβ ν6] οδρὶ δ θα8. γϑὶ ΠΠρυῖθ ῥτοὸ- 
ΤαϊΪβοαθ ἴῃ Ὁππ ΟΟΠΘΥΘ αὐδ 5101 Ρῥ]δοιϊβδθηῦ ἄθαθθ βὰ0, 581 ψίβιτῃ 
οβϑθῦ, 1ηὔθυ ῬΟΠΘΥΘ: ψιγατα τηθα]οοΥβ ἱη ρθη, τὸ σϑυθῶ 6788 Πάθηι οχίρτιασα 
Βεαρθαηῦ, δαῦὺ τϑοῦθ θβ886 θχργϑββῶ απ86. γϑ]]οῦ ὑγδηβουθογθ ααὺ ποη ἃ 
γοϊθηΐθ αὐδ Ἰηΐορυῶ το ρουββοῦ ἱσηπιαΐαΐα, 6886. 

ΝΙο. Ζ. περὶ τῶν διανοητικῶν ἀρετῶν. 

1)86 Βοο ἰὔγο, ααἱ οὗ ἴρβθὸ ΝΙοοιηδομθουιπη οὖ Επἀεγηϊουτη ΘΟΙΏΤΊ 18 
ὑγδαϊθαβ δύ, ρϑα]1]0 ΦΠου αὟΥ͂. 44. αἴαπθ ἴῃ Τἰῦτο Εἰ ἀἰδοορύαξιν, Ναὶ 
14 αὐτᾶθπι ἴῃ ἀἸαποδέϊοῖβ υἱσυα θτιθ. πη τη ἀπ ἴῃ Ταδυϊ ὁοη- 
οθαθγοίαι ορογέθθαῦ, ἀἰδραϊοαύομθια. μὰὸ 46 τ δᾶ αἰτϑαπθ ΕἸ Πΐοα 6. ῥτο- 
Ῥοβίΐο πθοθββδυϊαμη 6586; δὖῦ Γαθυαηῦ ααἱ μπᾶπο αὐἰᾶθηιλ αὰδ6 Νίο. Ζ οχ- 

βύθὺ ὑοΐατη Ἐπιάθτηΐ 6886 ἀθιιοηβίγαγθ. 5101 νἱἀϑυθηΐαν, αὖ ᾿ρϑῖαθ Αὐἱβίοἑ!β 
ΟΡΘιῶ ἴῃ Π18 Ῥ6Υ1186 οθηβοηᾶδ θϑβθῦ; ἔπουτιπῦ ααἱ ἴῃ οοπίγαγίατη ραγύθιῃ 
αἰβραίϊαγθηῦ. δ ἴπ τ6, αὖ ῬυΟθΔΌ116 οϑὺ, στη βίηρτυϊω αὐϑοάδτῃ (γοοα- 
Ῥαϊω, Ἰοαπθμαϊ ρσρϑποτῶ, Θηπποϊϑθοπθβ, βϑηὐθηὐθ) δα Ῥυοραηάσμη αὐ 
οΟηβθηβαιη δῦ αἰβοσθρδαηθθηι ἃ ΤΌ ]Ιαπὸ δἰξθυαῦτο ΟΡΘΘ ΘΟΠσ θυ ΌΣ, 
ὕπη ὉΠΙγΘΥβιι5 αἰβραξαθϊομῖβ ὕἤθμου Ὑ61 ἀἸββθυθμαϊ. γαθο πἴπο Θά 61, 
1Π|πῸ αἰγουύβῶ 6586 ἀϊοαηδατ, 

υοάδὶ ααἱβ ἴθ μᾶπο 1ἰἴθμι (ἃ αποᾶ ἢ. 1. ΠθΥῚ πϑαυϊῦ) 1ΐω νϑ Ὁ 1ὰ- 
αὐἴγουθ αὖ ἀπαΐαπιθ ομηηΐα, Θχροηθπίαγ αἰγὶ πϑηδαταιθ, ἱπηρυῖμιῖ5. νἹἀοαῦ 
π6 1πέθυ τη] 1 ρΡ]1065 αὐδοβύμαποι]αβ ἈΠ Υβθη 61} Ὑ6] ΟΠΏΪΠΟ ΡΔΙΆΤΩ 
ΟὈΒθυν αν γ61 οοοπραύαβ 1π 5] ΠΡ.}15. 6 οοπβρθοῦύαῃ απ αὐ. [Τύδ, ΘΗΊΤη 
ἀοοιατῦ πῇ ααδ ῬγῸ γύϊομθ βυβοθρύδθ ορθῦᾶθ πῈ}}1π5 ϑαπὖ τποτηθηδὶ ἐϑη- 
αὐδηι βρθοϊοβα βιβριοϊδηῦασ, ϑαηῦ γογῸ ἴπ αὐνίβαπιθ ἘΝ Π1οῖβ Ὁτη πῶ βίτη1]- 
᾿πηϑ τιν! πα 8: γ68 θαθάθιμ, θϑθάθιῃ ἔθυθ. ἀΌϊατιθ βοηὐθηίαθ, θϑάθιῃ ἀο- 
ΟΘΙΠΑῚ ταῦϊο, ῬΘΥΒΙΤΉ116. ΒΟΙΙΌΘΗΑΙ σθπσαθ, ῬϑΘπ6 ᾿ᾶθπι γοοθυ]ογατη απδ8 
αἸἰοαπῦαγ ὑθομηϊοουτὰ πιδὰ8. Ιἰϑαὰθ 8 ἀπᾶθ ΒΔΌΘτθτησβ αἸβραξαθ! 08 
1118, αυδυαηὶ δ] θύϑτα ΠΟ ΘΌΡΘΥΘΑ86. ἀο]θηηι8, ἔουύαββο ἀρ εὐ ορογῶ 
οἰποθυθταβ αὐτῶ υὐτῖ5 ΕΠ 1 οἷβ. ἀἀβουθοημάδ θϑβοῦ. Αὖ 7 ἸοηρΘ τηδογῶ 
ἰοηΐωπῦαν. Ουϊα οηΐτη, ααππὶ ρ]θσδαθθ μΒοῸ ἴῃ ΠἰρτῸ οὖ οὰμι ΕΠ ΘΙΏ118 
οὐ σὰ ΝΟ. σΟΠΟΪΏΘΥΘ οομδύθῦ, 81 ψγϑὶ ἃ πὸ γ68] Δ 1] ραγίθ β8θὰ ἴῃ 
γΘΌῸ15. 568 1Π ὙΘΥΌΙΒ ΠΟΏΠΠ]1ὦ δοοοάδαπῦ ααἰθιι8 τηαχὶπηιβ 1118 Θομοθηὔτιβ 
Ῥδα]]α] τα ρθεαῦαν αὐϑ81} ΝῚ τὰ σομμργοθαύπιη ουἱῦ, ΠΪΒ1 βίτημ! 1ῃ 
αἰΐοταση Ραγύθμι στορουῦω ἔαθυϊηῦ, αὐ86 βἰηῦ τηβρῚ5 αἸβρδυῖῶ αἀπᾶτα τὖ ἴῃ 
Αὐϊβυοξθὶθ, ααθιη ἴῃ ΟΟΠΟΥΤΏΘ 415 γ 5. δα υυϊογῶ ὑθυθα, βθαύθη 15. δὰ 
βοῃξθηίαβ, ἀϑβηϊϊομῖτβ δᾶ ἀθβηϊίοπθα ἰδῶ οαγϊοβαμη 6886 παπᾶ πουῖ- 
τατι8, πη 6856 ροββίηῦ. Ππὸ 1 αὐἰάθιη ααἱ Επᾶάθιηο ἔανθηῦ οὐϊδηῃ ἰὰ 
τορυύθηῦ, πποη ἔογῦθ ποηπα]]α, Ἐπιἀθηιΐοω, ρτορῦθυ ααᾶθ ϊὸ 106. Επαο- 
ταστη ΟἹΘΥ6 αϊοαῦτι, ᾿ΠΎΘΥΒΟῸ ΟΥ̓ ΠΘ. 6Χ ἴρ80 ΠοῸ ᾿1ΌγῸ τηϑρβγὶ ὦ αἴ5ο]- 
Ῥα]ο ρουϊϊε δίατπθ 8110 ἰοοο 'π ἀϑὰπιὶ ΘοΟμγθιϑῶ Θ586 Ῥοβϑβιηΐ, 

ΑΥΤΟΝ 
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- 3 ἊΨ ᾿ Ἁ ΄ - ι 

κῶν ἀρετῶν διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον 

Τλοθαῦ ἰσίθαν βιηστίω αὐᾶθαθθ αὰδθ αὐάθηι σγωνίογῶ ν᾽ ἀθηθαῦ ΠΟ 
Ῥοβύρομοιθ --- ουἱῦ ϑηΐτη ἱπῦθυ ᾿πἰθυργθίδηαπι ἴβου]ύαβ ἀθ 115 ἀϊοθπαϊ; 
Ἰονίοτω οὖ {αὐτῶ ααᾶ ρϑυπια!έα σοηρ γα θαν β᾽]θυθο ρυδθίθιθδηθαν; ἴῃ 
ΠπίγθεΒατη Ὑ61Ὸ ῥγαθϑηϊὑξατη, υἱ θυ] οΟρίδΒ 1185 ααΐθιι5 ργουϊποίδηη Ππ7Ὲ8 
Ἰοτὶ δαὺ Αὐἱϑυοίθ!β δαὐὺ Ἐπάθηαὶ αἰδίοηὶ βαὐδοῦυν! βἰηῦ ἱπίου 56. ἔδβυϑ 
Ῥᾶγθβ 6556, δα οχβϑθαπθπάσπνη δαΐθη ῬΥΟΡοϑιύασα πῸ]10 τηοᾶο Βα βοϊοθηῦθβ. 
-- Οὐἱ 7πάϊοῖο ἀπὰπὶ Ποο βαθ᾽πηραύῦαν, [πὰ 118 θηΐτὶ μα]. ΠΟΥ οΔΡΡ., 
αὐἰδὰβ αἵ διανοητικαὶ 6Χ ΟΥϊη6 ΟἰΤΟυτ βου θαπδαν, γϑυττι ϑϑὺ ὉΠ γ ΘΥΒΘ ΠῚ 
αἰβραίαπαϊ ταὐύϊοπθηι πα 6886 ΦΌΒΙ Π] 6 1111 αὐὰ ἔργο Ετιάθιητβ ἴῃ 
ΡΙουίβαθθ τῶν ἠθικῶν ἀϑι8 οϑῦ. ϑ'ϑᾶ ν. δὰ οδρ. ὁ περὶ νοῦ. -- 

Θυοᾶδὶ ἰριθαν δὰ Ἰἰῦγ. Ζ ἰδπαῦδμι δὰ Αὐἱβύο θοστη ὩρρΥΘαἸ ΔΙ Υ, 
αΝΠ6 νἱἀδίαν αὖ οὐ 1ᾷ 8ΔῸ 1ηϊῦϊο οοπδίοῦ, αὐ 510 ἴῃ ρυϊουϊθιιβ ΝΊο. 1]. 
ῬΙΟΡίου αὐοᾶ πᾶθο αἰδβρυύαῦο πϑοθββαγῖα που. ὅϑιιηΐῦ δαΐθιη Ρ] γα. 

1. Εὐοπίτη --- ἰὰ αποᾶ ῥυϊμηατη Βυτη πη τηατι6 οϑὺ --  ἀθδιἀθυδηΐαν αἵ 
τοῦ λόγον ἔχοντος ἀρεταὶ 5. αἵ διανοητικαὶ ὕστα ΟὉ 1Ππ4 ἔργον ἀνϑρώ- 
που (4 6), ὕπτη οΟὉ ἴρβαμι εὐδαιμονίαν (4 18) δὰ αὔτ απΐνογβα Εϑμῖοα 
βρϑοίαπύ. Ορὰβ δηΐπὶ Πυτηδηῦη 6586 ψυχῆς ἐνέργειαν βοϊτηυβ (κατὰ 
λόγον, μετὰ λόγου, οὐκ ἄνευ λόγου 1098 ἃ 7. 8. 14), ἴῃ δηΐπιο γΘ1Ὸ τὸ 
μὲν (λόγον ἔχει) ὡς ἐπιπειϑὲς λόγῳ, τὸ δὲ ὡς ἔχον χαὶ διανοούμενον 
(Ρ. 4). Βροαθιξαβ φαΐθη, αὐύτη βἷὉ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ᾽ ἀρετὴν τε- 
λείαν (1102. ἃ. ὅ), ἃὉ Βυιηαπᾷ νἱγύαθα αρία θϑῦ, πυτηδηδ γθῦῸ νυἱσίθβ, δὰ 

, αθδηῃ ἡ τοῦ ϑρεπτικοῦ ποπ ρου ϊπθαῦ, ΟἸΉΠἾ5. ἴῃ ἀπθΌτβ 1115. ραυθ 8 
Ροβῖψα οϑὺ ὕυμπι τοῦ ὀρεκτικοῦ ὑππὶ δ᾽π8 ἀπο Ἰρϑαμι λόγον ἔχει, 1ΠΠ|ὴ6 
ἠϑική, Βῖπο, διανοητική (1102 Ὁ 11 566.). 

. ΑὉ Ποῦ ἀϊνγθεϑαμῃ αποᾶ πθ ἴρβῶ αὐἰάθηῃ νυἱγέαβ θὐμῖθα, θββθ ροὐθϑῦ, 
ΠΪ51 δοοδάδαῦ αἰύθεαμι σθητιβ: ἰάατιθ ᾿ἰὔθυτιιη ΘΟΙΏ ΡΠ] αγ65. ΟὉ οδαΒδ8. 

ἃ. ιγίπβ τοῦ ὀρεκτικοῦ ἱπᾶθ παβοῖϊασ αποᾶ τὸ ὀρεκτικὸν «ἃ οὈ6- 
αἸθηύίατη ταὐϊομῖβ (αούατη οϑὺ (1102 Ὁ 80). ΝΙβὶ ἰριθαν τγο οοπέθηδαἃ- 
ὑπν, Ῥαΐγθιῃ ἱπιρογαπέθια (1108 ἃ 8) οὐ οπιπίπο τὸν νουϑετοῦντα, ἐπιτι- 
μῶντα, ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλοῦντα (1102 Ὁ 84. 16) 1ᾷ ἀπυπῃ βρθοίδγο, 
π6 αποᾶ 5101 δ᾽υσηητβ αἰύτο Ῥγοροβαθγιῦ ἱποοπβιάογα ᾷ, γϑμθιηθη ἃ νοὶ] 
οἰϊδιη ἱρπανϊὰ ρογάαῦ, ἀρρᾶγοῦ πὶ ααἱ τί ταὐϊοπθηη βθὰ τὸν λόγον 
ἀϊοαῦ (ἀπο Θ 08. θηΐπὶ γοοαΡΌ] τ) ᾿Π ΡΥ Ἶ 118. 1Π|8 πὶ ἀἴθΘυΘ τηθηΐθην απδ, ᾿ρδὶ 
ἤποβ θοπούσσα οοποϊρι παν. ἘΕἰβὺ ἰσιθαγ αὐἱάδηι λόγος ουἱ τὰς ἀρχὰς 
τῶν πραχλτῶν (τὸ οὗ ἕνεκα -- τὸ καλὸν) Ῥοτγοθρύαθ ἀθθθιητβ, ᾿πα πὰ 
Βα} ὰ8 οΟὈβθασῖο νἱγύαβ τοῦ ὀρεκτικοῦ ροβίίω δϑβύ. 

Ῥ. ϑὅ'εαὰ οβϑὺῦ φργδϑίοσθευ υἱγύυαβ οὐμίοα ἕξις προαιρετική. Αὐαιϊ δά 
προαέρεσιν αἰϊαα διανοίας σθηὰ5 Πασιναξαν αποᾶ ἢπθ Δ]Ί1Ία πὸ ἀπαἀθοσπατθ 
ῬτΟρΡοβῖδο ἴῃ 60 γϑυύβαθανῦ αὖ σίαμη οὖ σαὐϊοπθμι τϑρουϊαῦ αὰῷ δᾶ {ΠΠπ|πὶ 
γϑοῦθ ρϑυυθηϊαύιν. Ἡΐο ϑϑὺ 1118 λόγος ργορίθι. αἀὔθτὰ βᾶθρθ ἀϊοϊξαν ὅτι 
τῶν ἀρχῶν οὐκ ἔστι λόγος. Αγρογξατη γοῖο, βἰπθ νἱγύαίθ τοῦ λογιστικοῦ 
8. βουλευτικοῦ οὐμίοαμι νἱγυθαθϊθμη πῸΠ 6588, αποπίδηῃ σέο ἠφώκοροι οϑῦ, 
γ. αὐδθ ῥγϑοιηϊβίτηιιβ δ [Γ' 1---ὃ8 (ρᾶρ. 1389). 

ο. Ἐπ τηραϊοουύαβ δᾶ ααδιῃ πϑύπγα σιν τ δ οὐ μῖοδθ τϑίουξαν μεσότης 
οϑὺ ὡρισμένη λόγῳ αἴασπθ τὸ μέσον αὰο ϑρθοοίαῦ κατὰ τὸν (ὀρϑὸν) λόγον 
οϑῦ, πὸ ἴῃ ἀοβηϊίομθ πθὸ 6 βισητηο ἢπ ἀρὰν πθὸ ὧδ 118. ατιᾶθ 

Αὐίβε, Ἐππῖο. 94 

᾿ ἢ δέρας 
περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἠϑι- τι88518 



1188 Ὁ 18 

Ἢ πὰ 

τὰ 

510 ἈΒΙΒΤΟΤΈΙΤΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

σον. αἱρεῖσϑαι καὶ μὴ τὴν ὑπερβολὴν μηδὲ τὴν ἔλλειψιν, τὲ 
ὩΣ «ἀτ τν 

19. καὶ μὴ] ΚΡ μὴ. 

ΘΟ] αΒΠ 1 οὺ βηῖβΒ οαυβᾶ ϑχοοριαηΐαν; 564 ϑϑὺ ποὺ ὑθυύίασα αποδάδοι, αποᾶ 
ταὐθυγηθάϊατη ἀἸοα 8 6888. 

«δοθηβαϊ μᾶθο, πορ αποᾶ ἴῃ Ρυ]ΟΥ θα. ΝΊΟ. 1], ΑἸ ποῖ σϑρουϊϑηθαῦ 
ππᾶθ οοπβῦθυ πδηο ᾿ηβυϊθαϊοηθμι ρθυθοίαμι ΠῸμς 6588 εἰβὶ ρίθπῶ τοῦ 
λόγου (γ6] τοῦ λόγον ἔχοντος) οορτθο δοοθββθυῖύ, βδᾷ αποᾶ ἰδβύδ 80 ἴρ80 
Αὐιϑύοὐθὶθ 1πβιρηϊθαβ Ἰοοΐβ Θχρυθββα Ἰθρτηῦασ. ϑαπίαπο ϑϑᾶάθμι, 81 τϑ πὶ 
οὖ βϑηὐθηξίδμι βρθοῦθβ, οτμηΐο ἰὔθμι ἴῃ Εππάθη8. Αρραγϑὺ δαΐθμι, ἀἰ- 
ὙΘΥΒΟ τηοᾶο 111ὁ δὰ ἀϊβρυϊεανϊομπθιῃ 1. Ζ τοίθυυι; πθαῖθ θηΐτη οχμηῖα δὰ 
ἰούπμι ρθη τῶν διανοητικῶν ὯΘῸ Βί Πρ], δα οαβάθιῃ βίηριϊαθβ, Ὁὺ 
Θμΐτη Ὀσθυϊῦοσ ἸΟα ΔΙ, Ρτορῦθσ 1ᾶ αυοά ῬΥΪΠ στα Ροβαΐ (Νο. 1) ΟΠΊη65 αἵ 
διανοητικαέ; Ῥτορίου: ῷ ἃ ὃ νοῦς ααἱ ᾿υϊάθη δα τὰ πρακτὰ ρουϑϊποῦ; 
Ῥτορύθυ 2 Ὁ ἡ φρόνησις; θδάθιπααθ 5] γΘΥΌΙΒ 1106 ἢ 86 ΘοΠΠ ΔΒ (ἡ 
ἀρετὴ ἕξις. . ἐν μεσότητι οὖσα... ὡρισμένη λόγῳ καὶ ὡς ἂν ὁ φρό- 
ψιμος ὀρίδοιον (Ὁ τὔθυπιση Ῥυορύθυ 2 ο.Ψ 

Νβαὰβ αὐαἰάαθδπμι ᾿Ἰηΐθυ μᾶ60 ἸΌγῸ Ζ, αὐυϑπϊαῦδτα ποπ γ᾽ ἀθηθαν Ρ]8η6 
αἰδβυϊποῦω δηΐτηο βουϊρύουιβ ορυθυβαύδ 6886, ῬυΟυΒὰβ πϑρ]θούσση οϑῦ. Ἐπ θηΐτη 
αὐὰπι ἴῃ 60 ϑϑϑθὺ αὖ πϑοθββϑιθϊηθιη ᾿ἰπΐθυ ποόνᾶϊῃ αἰδβραϊαἐίομθιῃ ἰμὐθυ- 
ατθ ὈΠΙΥΘΥΒαΤ. ΟΡῸΒ ἴρ8θ οβίομπαογοῦ. (Ζ 1), ποὰ ἴδπι δὰ 14 βρϑοίαν 
υοὰ δαυᾶ ὑθιιθθ ῬΥΪΠηαΙη 6888 ΘΘΩΒΘΌΔΙημΒ, 864 δ 2 ὁ (τὸν λόγον 
καϑ' ὃν τὸ μέσον δεῖ εἶναι). Ῥοῖπάθ αὐππὶ Ζ 2 ἄθῃῦσο αὐδδὶ δ ΟρΘΥδ μὰ 
ΒΒ η) ργοβοϊβοθυθίασ, τηϑ]ϊοσῶ (αὖ δι ἀἰοδτη) «ἃ ᾿πἰύϊο ΡΟ] οἱ δ8 ΠΘΘΥΘΓΘ 
νἱἀοίαν ἴθ 5 Ὁ (ἐν τῷ λόγῳ τῷ βουλευτικῷ ἢ λογιστικῷ). ΟὈδοῦγα ἰδπ- 
ἔὰπι οταμῖπο (αὐ 5016) δᾶ 2 ἃ (τὸν νοῦν ἐν ᾧ αἵ ἀρχαί εἰσιν) διρῖταοβ 
Ἰεσοιύίϊατα δανουθῦ Ζ 6. 12. υοᾶ γϑῖὸ ϑηὐιαυϊδβίσηαση οταῦ (1), δᾶ 1ὰ 
5610 αὐἰάθηῃ δοοθβδιῦ οἂρ. υαἱδίτηο, 56α ορτορὶῶ ἀϊδραθαίοπθ τὴν φρόνη- 
σιν αἴαυπθ τὴν σοφίαν (απδ8 οοπ]πποίαθ γθοῦθ ῬγῸ ουποῦο ρθῃθσβθ τῶν 
διανοητικῶν 5απ) ἴῃ Ἰρβᾶτῃ Ὀθδίιϊααϊηθηι δοοϊντῦ. 

ἀρ. 1. ιορίαην τὸ μέσον (χιιοᾶ υἱὐγίιίέ οἰίοαο ργοροϑίζινην 684) 
δῷ; γγαθοορίϊδ γταϊίοηῖδ ΘοΟΉ  οὐθιαμιάνηη, ὁδέ, ἀοβίἀογαύνη ἀδἠγυξλο φινὶ 586 
{16 ὀρϑὸς λόγος, χινδηνιο ἔρδ6 τη, ργαεοϊρίοηο 8ρεοίοί. 

18. τυγχάνομεν πρότερον εἰρηκότες: ἀαπδογθηάμππι 46 Δ] ῦΘ 0 τη θη χῸ 
τΤΕὸ δὲ μέσον... .“ν8 20. Ὁ λόγος οπίτη (ὁ ὀρϑὸς) ἄστα απίνοιβο (6 
οὐμίοῶ νἱσθαϊο αὐδογθραῦαν ἴῃ ΝΟ. θυ δγοθββίθαβ δῦ: 1108 Ὁ 81 τὸ μὲν 
οὖν κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον πράττειν κοινὸν καὶ ὑποκείσϑω, δηϑήσε- 
ται δ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ καὶ τί ἐστιν ὁ ὀρϑὸς λόγος καὶ πῶς ἔχει 
πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς. 1107 ἃ 1 ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, 
ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς ὦ ρισμένη λόγῳ καὶ ὡς ἂν ὃ φρόνι- 
μος ὁρίσειεν. 1114 Ὁ 29 (είρηται ὅτι αἵ ἀρεταὶ... ἕξεις .. πρακτι- 
καὶ. Ὁ καὶ οὕτως ὡς ἂν ὁ ὀφϑὸς λόγος προστάξῃ. Θποάβὶ αἰγθυβαθ 
βϑηὐθηζίδθ βαηΐ οτι πρακτέον κατὰ τὸν λόγον τὸν ὀρϑόν οὐ 1Π|ὰ ὅτι τὸ 
μέσον καὶ τὴν μεσότητα κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον δεῖ εἶναι, Ἰᾶ αυοὰ ἢ. 1. 
Ῥτορυΐατα οϑῦ, δὶ ὑπαῦϑη, 56 1161 δηΐθ ἀἰούαχα οβδὺ 1107 ἃ 1 (ρυϑθβθυίμι 
δὲ 110 6 ῬΥΟΌΔΌΙΙ οομ]θούαχῷ ἀδύιντβ ὡρισμένῃ τϑοθρύαβ ἔαθυ). ϑθα 
γἱὰθ αὐδθ δὰ 1. 1. βαρτα δάποίανιτηθβ; πϑαῖθ Θηΐμι 1110 τὸ ἔστιν ἄρα 

ἐπεὶ δὲ τυγχάνομεν πρότερον εἰρηκότες ὅτι δεῖ τὸ μέ- Ζι 



ΝΙΟΌΜΑΟΘΗ. 118. Ζ1. 811 

Ζιδὲ μέσον ἐστὶν ὡς ὁ λόγος ὁ ὀρϑὸς λέγει, τοῦτο διέλωμεν. 1138 030 

ἐν πάσαις γὰρ ταῖς εἰρημέναις ἕξεσι, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων, ἔστι τις σκοπὸς πρὸς ὃν ἀποβλέπων ὁ τὸν λόγον 
ἔχων ἐπιτείμει καὶ ἀνίησιν, καί τις ἔστιν ὅρος τῶν μεσοτήτων;" 

ἃς μεταξί φαμὲν εἶναι τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, 
οὔσας κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. ἔστι δὲ τὸ μὲν εἰπεῖν οὕτως 26 

ἀληϑὲς μέν, οὐϑὲν δὲ σαφές᾽ καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπι- 

21. ἕξεσι] ΚΡ πράξεσι. 

1100 Ὁ 80 8ὶ βίπριια σϑυθῶ ρϑυρθπάδηξιν οχ ομπὶ ρατίθ οοχίο ἔαπᾶδ- 
τηθηΐο πἰδθασ. ὅϑθβ θηΐτη ἔθοιββθ ἴῃ ἰ8}1 τ ΝΙσοσβοηθα, 5101 νἱαθηξαν, 
81 το8 οὖ βϑπίθηξία δὰ ὑπίνθυβδτη ἀοοίσϊηδτη δοοοιητηοάδίε, δἴατιθ ἴα 
ΡῬγοραία βἰύ. 1ὰ αποᾶ ἴῃ τὸ μέσον ἰδέα οδαϊθ. Εοηΐτη αὐδτανβ ἀ6 ΒοΟ 
ἴρ8ο τοῦ λόγου οἴξοῖο, ἀΐνοιβο 1110 ἃ σϑὶαυΐβ δ᾽αβάθιη οὔβοιβ υϑυθα 
ΠΟ 5ἰηὺ ἔβοία, ἔδιθθπ ἴῃ δδάθιη στ ΘΟμβῖ]Π τα 118 Β 9 ἀδαία νοϑυβδηΐαν. 
ΟΥ υἱέϊ, ΠΠ|ὸ γοῦῦα ἀποκλίνειν δὲ δεῖ ὁτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ὑπερβολήν, 
ὁτὲ δὲ ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν (1109 Ὁ 234): Βοο Θῃηΐτη οβὺ τὸ ἐπιτείνειν καὶ 
ἀνιέναι Ἐ. 1. γβ 38; τορουϊδαν νοσὸ ᾿ξ ἡ μεσότης αἀπδ6 τοοία Ὁ, δἴατθ 
ῬΕῚ τὸν λόγον τϑρϑυϊζασ, πθὸ ργοΐθοίο μι βουλευτικὸν ΠΠ]ὰτ αἱ ππῦχα 
τὸ πῶς ἔσται καὶ διὰ τίνων (1112 Ὁ 1δ 5.) ρτοροβίξατη Βερού. --- Εχ 
Ἐπ οτηβ, δὶ ααἱβ τὸ πρότερον εἰρηκότες γ8 18 δὰ 11Π1ώ υἱὲ τϑίθυσο, 
Ρτϑθδίο. οβϑὺ νὸχ βοηθηύίδθ ουϊάδηη ΠΟΝ ἱπέθρταθ ᾿ηξογροβιία 1222 Ὁ Ἢ 
τίς δ᾽ ὁ ὀρϑὸς λόγος καὶ πρὸς τίνα δεῖ ὅρον ἀποβλέποντας λέγειν τὸ 

“μέσον, ὕστερον ἐπισκεπτέον, αὐδ8 ὙΘΙΌδ τηΐγθ οομγθηΐτο υἱάθηΐαν. ΟΌΠῚ 
1188 Ὁ 28. 84. Νβο ἰαταθα, Ἐπάθιηῖδ, 110 υϊάθπι Ἰοοο 1ᾶ ἀϊσαπῦ αυοά 
Ζ 1 βυτησηῦσῃ οβὺ ὅτι τὸ μέσον ἐστὶν ὡς ὃ λόγος λέγει γ8ὶ] κατὰ τὸν 

λόγον, αὖ ἃ. πούΐϊοπθ τηϑαϊοουι θα Ἱβ απδϑὶ σοΐασίαξαν δα τϑοΐϑτα γα ϊομθμι. 
Ὀιβραξαίίο οπῖτα 1ὶ υἱσ 60 ἀϑαπθ ῥγοργυθδβῶ δϑὺ αὖ νἱσγύαέξθιη (αποπίϑπι 
τῶν βελτίστων ε5ὺ πραχτική, τὸ δὲ βέλτιστον τὸ κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, 
τὸ δὲ κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον μέσον) ἴῃ τηραϊοουϊίαξα οτηπῖπο ροβίξατῃ 
6556 δυϊποαῦ νυ. 1222 ἃ ὃ--ὃ-; Ὁ 18. Εγρὸ 1116 σαϊάθμι τὸ μέσον αἰ ϊ- 
ΤηΌΤη, ὃ ὀρϑὸς λόγος δαῦ 110 Ῥυΐπβ δὰ πᾶ ροϑγοῖρίναν. 

: 30. τοῦτο διέλωμεν: του]ῦο υδιδαὐϊπβ ποὺ (περὶ τούτου) διελώμεϑα 
ἀϊοῖδαν. 

28. ἐπιτείνει καὶ ἀνέησιν: οοηΐον τὴν συμμετρίαν ἣ ἀνιεμένη δια- 
μένει ἕως τινός 1118 ἃ. 26. 21. 

τὶς ἐστὶν [ΒΕΚΚ. αὐἱάπηὶ τίς ἐστιν }] ὅρος τῶν μεσοτήτων. Ὑοτατϊα οΘβὺ 
αποᾶ τηοπϑπῦ, ἰϑύπτη γοοΐβ ὅρος ἀϑατη ΠπΟΒα 16 ΠΟΙ 6886 ἴῃ ΝΊΟ., αὖ 6886 
ἴῃ Επα. (γο]αὺ 1. ο. 1292 Ὁ 8). Θαυϊὰ τρίξαν Ὁ Οοπβίαῦ θυπᾶάθιη υἱοῖθβ ἴῃ 
ὉπΠ18 ῬΟ]. οοοῦττοσθ. Ναχη ἰρίδαν ργοθαξαγὶ βαπῦ, Ῥοϊτἐϊοονττι ϑαοίουθμι 
ΔΙΤΌτη 6588 δίατπ ΝΙΘοσηΔΟ Θου μὴ ὃ 

20. ἀληϑὲς μέν, οὐθὲν δὲ σαφές. Ηος Εν Ζϑομῖπβ ἰξω Δοοσθθ ἀϊούαται 
6556 ρΡαϊαῦ, αὖ ἴῃ ἀἰϊδοίρα!ο Ἐπιᾶθιηο αὰἱ Ὁ] αἱ οιμοπάδίασιβ 810 ρτο- 
Ὀαθιπαύθια παρϑαῦ, ἴῃ τπαρίβῦτο, απὶ δπῶ γοίθγαῦ, πα] ]θτη. ϑοΠ]οϑῦ ἂπα-ὀ ε 
Ἰγθϊοοστιτα ποίου αἀπτιπὶ 100 ἃ 14 βουϊθογοὺ ὃ δὲ ἐλέχϑη μὲν πάλαι, οὐ 
σαφῶς δὲ ἐλέχϑη, πάλιν εἴπωμεν τοῦ δ 508, ἰρβῖτιβ γϑυθα τϑβροχίς. 
Ταοθδτη 8118; πθασθ ΟἸΠΠἾΠΟ ΥΌΠ ΘΟΤΩΙΠΘΙΠΟΥΆΞΒΘΤΩ, Ηἶδὶ ΠΟΟ 6 ὑγῖθτ8 

24 



188 031 μελδίαις, περὶ ὅσας ἐστὶν ἐπιστήμη, τοῦτ᾽ ἀληϑὲς μὲν εἰπεῖν, Ζ 

30 

ΕΣ 

᾿ γιστικοῦ (πραχτικῆς διανοίας) νουϊδαβ δἰῦ οΘομοουδηβ οασὰ ρρθύϊθα γϑοίϊ,. 

912 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ΕΤΉΤΟ. 

ὅτι οὔτε πλείω οὔτε ἐλάττω δεῖ πονεῖν οὐδὲ ῥαϑυμεῖν, ἀλλὰ 
" ς εἰ τῷ ν ΄ τ - κ᾿ , - 

τὰ μέσα καὶ ὡς ὁ ὀρϑὸς λόγος τοῦτο δὲ μόνον ἔχων ἂν 
τιβ οὐϑὲν ἂν εἰδείη πλέον, οἷον ποῖα δεῖ προσφέρεσϑαι πρὸς 

τὸ σῶμα, εἴ τις εἴπειεν ὅτι ὅσα ἡ ἰατρικὴ κελεύει, καὶ ὡς 
ὁ ταύτην ἔχων. διὸ δεῖ καὶ περὶ τὰς τῆς ψυχῆς ἕξεις μὴ 
μόνον ἀληϑὲς εἶναι τοῦτ᾽ εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ διωρισμένον 
τίς τ᾿ ἐστὶν ὁ ὀρϑὸς λόγος καὶ τούτου ζίβ ῦρο 

ἀρην ἘΠῚ ΕΘ ΘΟ εν βας ν ορθος 

Ἀεγοῖ “- 

21. Ἀν το ἐληδὶϊ εἰπεῖν. 81. Κ'΄ 9, οοὐν. ὙΠῈΣ ̓ς ὅσα] ΚΡ ὡς. 
88. Κῦ ἀληϑῶς. 84, τίς τ ΚΙ τίς. : 

ὉΥσαγηθηὐ8, ααδ αὐἰάθηῃ 1111 δι ἀθηηοηβίγαπαδηη αἰβοογαϊδια ἰαύου Π10 νυ. 
2 οθίθσδαπθ ΝΙοοιηδοῖθα, ουϑνἸββίτηδ, νἱἀθηθαν, παι ϑδβοὺ. Π6 γὙ6] 16 818 
ἀποθὰβ ν. δὰ 1141 Ὁ 28 οὐ δὰ 1144 δ. 29. 

84. τίς δ᾽ ἐστὶν ὃ ὀρϑὸς λόγος καὶ τούτου (ἰ. 6. τοῦ ὀρϑοῦ λόγου, 
ἦδια οῃΐμ ὃ ὅρος τῶν μεσοτήτων γ8 238 πθρ] ραν) τίς ὅρος. Οπδογθῦμν 
Ἰρτῦαν, ἀθίπϑηη μᾶθο αὐδ8 ἀρβί θυ. τηοᾶο ῥγοθανὺ βουίρύου ργϑθβυϊουϊί. 
Εὖ δα ΠΠυα αὐἰάθπι τίς ὃ ὀρϑὸς λόγος ρου ΓΟΒΡΟΠαΘΥΡΘ 5101 νἱἀδθραῦαν 
ΘΒ. 14 ααθχη Ὀΐδ βουϊθθτοῦ (ἡ ἀρετὴ ... ἕξις ἡ) κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον᾽ 
ὀρϑὸς δ᾽ ὁ κατὰ τὴν φρόνησιν αἰᾷυθ ὀρϑὸς δὲ λόγος περὶ τῶν τοι- 
οὕτων ἡ φρόνησίς ἐστιν 1144 Ὁ 22 5. 238, Ουδ ἴῃ τα 5ὶ δαῦ ρυαξανουΐβ, 
00 αὐἱᾶθπι πομ πηϑρ]8 σαφῶς 6880 ἀϊούπμη απᾶπιὶ αὐοᾷ 1188 Ὁ 81 βροῖ- 
πθθαύαν. , ὡς ἡ ἰατρικὴ κελεύει“, ταῦ ΟὈ]ΘΟοΥῖβ οἂρ. 14 τὴν φρόνησιν 
δα τηοἀογδηάυχη τὸ μέσον (1188 Ὁ 19. 30) οπιπΐηο ποη 6586 ϑαγοοδίδῃ, 
βαρογθϑὺ αὖ ᾿ρβαπη ῬΒΙ]ΟΒΟΡαγη. τϑαμι ἴβοῖαβ. Οτἱ γογῸ ΠΟΘ ΤΌΒΡΟΙΒΟ, 
χαοῃΐδχῃ αἰϊπα ποη δϑὺ, οοηὐθηΐαβ ἔπθυϊῦ, πϑατθ αἰύθγθσα.,,, τοῦ ὀρϑοῦ 
λόγου τίς ὅρος“ δοἄθδιῃ ἴῃ οαρ. πθρ]θούσμι Θ5888 ἀϊοθῦ.. Αμποη ἀπάτη το- 
οθρύο υἱγθυνβ βοορο (1144 ἃ. 8) ΡῈ. τὴν φρόνησιν 6 τημπ]εϊυπαϊηθ νἱγίι- 
ἄστη πιητὐαΐθτα οἰῆοὶ (1144 Ὁ 82 --- 1146 ἃ. 2) αὔαπρ τηϊηϊβύθυϊο 6]8 1ρϑ8ὶ 
βριθηἑαθ ἀθοϊύαχη Ἰοοαπι τη ΠΥ} (114 8. 6---11) παϊδηητιβ, ϑϑὺ μῖο ααἰ- 
ἄδτη ὅρος τῆς φρονήσεως Οποαδὶ Επαοιηΐα, οχύγθιη 1249 ἃ 31 --- Ὁ 38 
ἴῃ θδπᾶθηι βϑηὐθηὐίδτα Ὁ]Θηῖτ8 αἰβραϊεηῦ, πθὸ πθοθββαυῖαπι ϑϑὺ {Ππὸ Θοη- 
ἵαροσθ Ὡ6Ὸ ῬγΟΌΔΌ16 60 ἀβαὰθ Ῥγοβρίοοσθ δ θηΐτη οϑὺ Ζ 1 γα αὖ 
ααδ βαρὶθηθαν αϊδραύαύίϊομθ ππ}. 10γ. ἀθρθαμπὺ ρυβϑρϑίαυι; 51 ΤΩΪΉΤ5 
11 νἱἀογθῦαν Βα ἤοθυθ, ἴῃ θχίγθιηο οἂρ. 14 Ἰοσὰβ ουαῦ Ἰθρϑηύίαχῃ, δηΐτηο85 δα 
Ὁ] χαθῆ ΘΟΠΒαχητη  οηθτη ἀοού 88 Θγοοδηᾶὶϊ, πη ποηπα]]ω Επᾷ. Η 1ὔ 
(σο!αῦ 1249 Ὁ 8--- 6) ἐδ 51 1118. Βαμῦ νου 8. πα]. οἂρ. αὖ ρᾷθπρ νἱᾷθδῃ- 
ἰὰν 6Χ ἴρ80 ἴῦγο. Ζ Νῖο. {Ππὸ ἐγαμπβίαῦύο,. 6886. 

Οδρ. 9. Ῥοβίαυδπι οἂρ. 1 4 ἀπῦχῃ ἀοχππηομπβίγαθαμπι δύ, δὐμίοαθ υἱυ-ὸ 
ὑαῤ5. οὐυβᾶ περὶ φρονήσεως ατϑογθηδιτη 6586, πογοὸ ἰηϊξϊο. ἐμοῖο απ δ 
τηδήογῶ γα δὶ θαν. ᾿ 

Βορτθββαβ. Θαΐπ Αὐἱϑῦ, δὰ πῃϊνθυβαμῃ ἀϊαποδύϊοαια υἱγύαθθιαι (1189. ἃ 
1--- 8) ροβίασδιη τὴν διάνοιαν Ὀϊραγύϊθαμη 6886 οβύθηιῦ ἃ 8 .---1ὔ, ἴῃ 
αἰσιαβαθθ ρδυδὶ8 ῬΥΟΡΥΪΌΤα τητητιβ, ἴῃ αἀ0 Υἱγύμιβ Θ᾽ 8. Ῥϑυβριοιαθασ, ἴῃ- 
ΑὐγΘΥΘ. 5101 ρυοροηῖῦ ἃ, 1 ---17, Οποά τηππῖι8 ααὰπὶ ἃ ρᾶτΐθ τοῦ 1ο- 

; ἜῬῈ 
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τὰς δὴ τῆς ψυχῆς ἄρετας διελόῤ νοι τὰς μὲν εἶναι τ1880 85 

τοῦ ἤϑους ἔφαμεν τὰς δὲ τῆς διανοί 
ἠϑικῶν διεληλύϑαμεν, περὶ δὲ τῶν οπῶν, περὶ ψυχῆς 

πρῶτον εἰπόντες, “λέγωμεν οὕτως. πρό γον μὲν οὖν ἐλέχϑη 

δύ᾽ εἶναι μέρη τῆς ψυχῆς, τό τε λόγ ιν ἔχον καὶ τὸ ἄλο- 

γον᾽ νῦν δὲ περὶ τοῦ λόγον ἔχοντος τὸν αὐτὸν τρύπον διαι- 
ρἑετέον. χαὶ ὑποκείσϑω δύο τὰ λόγον ἔχοντα, ν μὲν ᾧὧ 
ϑεωροῦμεν τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ἕσων αἱ ἀρχαὶ μὴ ἐνδέ- ὲ 

χονται ἄλλως ἔχειν, ἕν δὲ ᾧ τὰ ἐνδεχόμενα" πρὸς γὰρ 

8ὅ. τὰς μὲν] ΚΡ τὰ μὲν. 
8. μὲν οὖν] ΚΡΜΡ μὲν. 4. ὅ. καὶ τὸ ἄλογον --- ἔχοντος] οτι. Κ᾽. 

8. Κῦ ἕν δὲ τῶν ἃ ἐνδέχονται. 

περὶ μὲν οὖν τῶν τι89 « 
Ἱ) 1.--ΖΧτ 

γχίυ.:ν δῇ 

γ- 

ὄ , 

«ἘΊᾺΣ, 

μὰς οὐ" 
: -- γε. 

σῴι ἑν 
ι᾿ 

ἐπ. «τὴν νυνς 

Ἂ ΕΝ ΓΗ 

βΒρᾷ ἃ ρετίβ τοῦ ἐπιστημονικοῦ (ϑεωρητικῆς διανοίας) ρθῶ νουϊθαβ υβ᾽ 

11---ϑι, βϑασϊξαν οταηὶβ τῆς διανοίας τασ πο. 6886. γουϊξαίθιῃ, σἰγψαϊθβαυθ ᾿ 

τὰς ϑιαϑοηθμκὰς ὅ588 αὐ γϑτῶ ΘΟρποϑοίπηαβ Ὁ 12, 18, Ηΐϊπο ἸρΊθαν 
αὐυΐπαὰθ Βυὐὰ8 σϑπουὶβ υἱγθαῦθβ 6586 υἱδθπίαν Ὁ 14---18, αὐδθ Β5[ηρτ]δθ 
ἀοίποθρβ ρϑὲ βϑαπθηίία οὐρα ἀρβηϊπηῦατ. 

Θυδ8 οαριὑϊβ 2 τϑῦϊο, βα ϊβ 111ὰ (ορί που) Ῥυ 1118, αὐογαῖητβ βύα υϊτα 
Ὁ οἠππῖθαβ ἀρηοβοθυθύαν, οὐϑία θαιῦ ΠΟμΠΆ]Π]1α; οὖ Ῥυϊσαστα αὐἰάθη Ρδτ- 
ἐϊοα!α δὴ ἴῃ ἱπύγοῖδα 1188 Ὁ 8ὅ. [Ιὑὰ Θπΐτὰ ἱπαϊοαυν! νἱθοαῦαι, θῶ αἴθ 
βοασδῦαῦ αἰδβραϊαίίομθ, αυδιπαῦδηι Ὧ6 υπϊγογβῶ αἰδποδίϊοῶ νἱγθαῦθ δι, 
ἰᾶτπθη βρθοίατὶ ποπηϊβὶ δα Π]ατι λόγον (ὀρϑὸν) ἀ6 0 08}. 1 ἀροθαδαν 
ἱ. 6. δᾷ ἀπϑπὶ τὴν φρόνησιν, αὖ αὐ8 δὰ το! απστα τὸ διαψοητικὸν Ρθυ- 
ἐἰϊπουθηῦ οταπία {ΠΠπΔ8 οὐδ δββθηὺ δαᾶϊέα. πᾶ ορίηΐοπθ πἰτηΐατι αα]- 
ἄθπι Ῥαυ οι ]δθ δὴ ἐθαϊθαν; 864 γϑύθχτῃ θϑὺ, ᾿πα]ΐο τϑοὐϊαβ Πρ το ἡτὰς 
δὲ τῆς ψυχῆς ἀρετὰς διελόμενοι“; ἰᾷ αποα οδϑὺ ἴῃ ΜΡ, 

Ῥεϊπᾶθ νότο οδδέαδαπὸ βοπὐθαθίαθ 1189 ἃ 81 -- Ὁ 12 ΡῬΓΟΡοβΙθδΘ, 
ααᾶ8 πῃ ἀτρτιαθπΐο παΐ. οαρ. ᾿ποᾶο τὸ οοϑοῦϊ, αἀποπίατη δα {πα 56 
1110 βαπὺ ἀϑὰ, ρἷδπθ πϑρίθχίησθβ. Θαδὸ αἀὐϊάθηι το8 τηοϊθδία ΠῸΠ Ρὸ- 
ἐθυῖθ ποπ ἀπθιϊαύϊοπθπι ἱπήϊοοῦθ, δη τϑοῦθ ἱπίθυργθύθτατιυ. ΝΊΒΙ]ΟΥαἾπτι8 
οἱ αὐἱ ἀΠροπίου δὲ βϑθρίαβ πᾶθο ρουβογαθαθαβ ουϊῦ, βύα 1 βθη θηύϊα τῶ 
Ῥγθδϑῶ δυρτπιθπξαθϊοπθ 5686 Θχοΐρουθ ασδθ 1189 ἃ 3. 8; 10. 1ὅ---͵Ἰτ; 10. 

, 36---831:. ἀοίῃ Ὁ 12. 18; Ὁ 1 5α. Ἰοσφηύαγ, αὖ 118 ἃ 810 12 δᾶ πρᾶ- 
ἕξεως οἱ προαιρέσεως πλϑαξθτα βρϑούαμὑϊα Ῥτο ἱπηρογύαπθ ἐπ δε ρΌ1015 βἰοὐ 
Βαθοπᾶδ. 

οπΐαυθ νυ. δὰ 1189 ἃ 17 βαα. 
Ἵ ἔφαμεν: Υ. 1108 ἃ 8 8α.; ἴῃ Επᾷ. 1291 Ὁ 21--81; 1290 ἃ 4 8α. 
ὃ: πρότερον μὲν οὖν ἐλέχϑη: ν. 1102 ἃ 21; Ὁ 18 8Βᾷ4.; Επᾶ, 1219 

Ὁ 238 8ᾷ.: ααἱ Ἰοοὶ 1ὰ ἀϊνοιβὶ μβαρθϑηδ, αὖ ἱπ Νίο. τὸ ὀρεκτικὸν ρυϊσιθμι 
τῷ ἀλόγῳ βου ρύσμι βὰὉ ἤποια (Ἰ08 ὃ 1) ἀϊοαξαν αποάδτηπιοῦο οὖ 
᾿ρϑὰπι λόγον ἔχειν; αὖ ἴπ Ἐπιᾶ, ἃὉ ἰπϊέϊο, ὑπόκειται δύο μέρη ψυχῆς 
τὰ λόγου μετέχοντα“. 

6--- 8. ἕν μὲν ᾧ.... ἕν δὲ ᾧ τὰ ἐνδεχόμενα. ὍΘ᾽ πόδ ἱπέον τὰ 
ὄντα ἀἰδΒουηἶπὸ υ. αὐδ δα 1094 Ὁ 21 οὐ δὰ 1184 Ὁ 34--- 80 ἀποίαξα 
βαηῦ, --- Ουοαβὶ γ8 8 84. Ῥγορίθυ. Βᾶπο τϑύυτα οορσηϊαγιτὴ ΘΔ ΟΙ Ι ΟΠ 6 ΠῚ 

ευμκ ΄σνυν 



814 ἈΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ΕΤΉΪΟ. 

ιἰϑϑαρτὰ τῷ γένει ἕτερα καὶ τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ἕτερον τῷ Ζ 2 
΄ " ε ’ , 

10 γένει τὸ πρὸς ἕκάτερον πεφυκός, εἴπερ καϑ᾽ ὁμοιότητά τινα 

καὶ οἰκειότητα ἡ γνῶσις ὑπάρχει αὐτοῖς. λεγέσϑω δὲ τού- 
Ἀ Ν ᾿ Υ Ἀ Ν ν᾽». 

τῶν τὸ μὲν ἐπιστημονικὸν τὸ δὲ λογιστικόν" τὸ γὰρ βουλεύε- 

19. ΚΥΝν τὸ δὲ λογικόν. βουλεύεσθαι] ΚΡ βούλεσθαι. 

βί τα 8 απδρᾶδηη πὶ πιθαΐθ ΘΟΘὨΟΒΟΘΩΝΙ αἰ ογθη ία Ῥοϑύπ!αθαν, Π8ΌΘ85 
βϑη θη δι αυᾶ᾿ ΒΆΘΡΘ᾽ οὖ ναυτῖο πιοᾶο Αὐϊδῦ. υἰὐϊθασ. Ἐἰ81 δαῖτα Ἐταρο- 
ἀοοίθατα ΠΙυὰ ὅτι ἡ γνῶσις τοῦ ὁμοίου τῷ ὁμοίῳ (1000 Ὁ 6 54.) τοϑραϊ, 
ἰδιθη δ᾽ἰασδιη αἰβηϊξαύθπι ᾿ἱπῦθυ ὑ6 1 Ῥϑγοθρίδπι Ἰηΐοσαπθ 1ἃ απὸ ρθῖ- 
οἰρίθαν θ8586 σαὶϊῦ. Ου͵ὰβ αὐἰᾶθπι βοηὐθηξίθ υἱβ αὰ0 Ῥουξϊηθαῦ, παυὰ 
βα 8 80 οὐηπῖ ραγύθ οοπδύαῦ (τητι] αι Θμΐτὴ ητῷ γένει ἕτερα“ νΒ 9); αὖ 
ἈΘΠΟΒΟΙ αν 1|1ὦ ῬΘΥ πμῖνθυβδμι ἀοούνϊπατα; βῖγθ ἀθ βΘΠΒΙ ΡΒ ἈρΊθαΣ ααϊ- 
Ὀυ8 τὰ αἰσϑητὰ γροτοϊριαπίυν, εἴν ἄἀθ βυτητα τηθηΐθ οαἱϊ τὸ νοητὸν 'ρδ88 
ἡ νόησις οεὺ. γαϊοίαπθ οαάθιῃ οὐΐδπι δα τοὖῷ αὰὰ ἀϊρηϊδαῦθ αἀὐοᾶαυθ 
ΤΟΥΤῚ ΘΌΠῸΒ ἰπΐθυ το]ϊατια οδῦ, θϑᾶθιῃ ἴθυθ δῦ ἱπύθυ δηΪτηἃθ Ἰρθῃῖβγ 6 
»- θῶ Ῥᾶγβ, αι σϑμπθυῖ 11 αἀάϊοία, οδὺ: οἵ, 1141 ἃ 20 ἄτοπον εἴ 
τις. -τὴν φρόνησιν σπουδαιοτάτην οἴεται εἶναι, εἶ, μὴ τὸ ἄριστον τῶν 
ἐν τῷ κόσμῳ ἄνϑρωπός ἐστιν. 

11. λεγέσϑω δὲ τούτων τὸ μὲν ἐπιστημονικὸν τὸ δὲ λογιστικόν. 
Οανθπᾶτπμι πθ 86 Δρρϑι]αύϊομθ τοὶ δοίδιη Θ886 Ῥαΐθμπιτιβ. δϑοϊϑὺ ϑηΐπι 
Αὐἰβῦ. βίπρυ β Ἰοοἷβ ῬγΌροπθῦθ απδηύθτῃ δα 108 ἴδγθ Ὡθοθββδυταχσα βιὺ 
γ6] Βα ΟΥΘ νἱάραξαγ. Εοηΐτη 81 σϑύπτῃ οϑὺ ὅτι βουλευόμεϑα περὶ τῶν 
ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν (μόνον, αὖ 1112 ἃ 80 ἀπ ρϑηΐον δυϊούππι θϑῦ), ἸΙοησθ 
αὐθϑὺ τὸ τὸ βουλευτικὸν οὐ αποᾶ ἰᾶθπι 6886 ἀἰοῖξαν τὸ λογιστικὸν δα ἐούτιμι 
σθπῖβ τῶν ἐνδεχομένων βρθούοῦ. ϑιιηῦ ϑπῖτη ᾿πῦθυ θῶ Ῥ]θυϑατιθ απδθ αι 
ΟΥΙΗἾπΟ ῬΘΥ ΠοΙηΐπθ5 πὸη ἔπη δαῦ Ἰᾶτὰ βαθὺ ἕφοῦα. ὥσπδθ οπηηΐδ, πἰἶδὶ 
τα δ 85 ΘΟρτ  Ἰομὶ βυδύγαοῦω 6886 ἀθθηύ, ἀθδι ἀοσαξαν ἃ] απδοᾶδπι δηϊπιῖ 
ξαουϊίαβ απᾶθ ἴπ 118. νϑυβϑίασ. Νϑαῦθ πίστη τγϑοῦθ ΟὈ]οϊθύαν, 1118, αὐ άθτα 
απὰδ8 πὸ ἕβοίω ποῖ δπι 6586 ἐνδεχόμενα; πᾶτῃ δἰ τηθηΐθ οοποῖρίθπᾶδ 
ϑαηδ, φγοΐϑοίο ἴδω βιπῦὺ οοποίρίθπᾶς, τὖ βοραμπῦ ἱ. 6. ατιὰ ἐνδεχόμενα. 
ψοσαχαδατί δα τὸ λογιστικὸν 6Χ δϑαῦο Ῥοβίψιτμη τῷ βουλευτικῷ δὰ οθυύτιπι 
αποδᾶάδιη σθπὰβ τῶν λογισμῶν τοίουναν τὸ ἀϊοαίξιαν νοῦς ὁ ἕνεκά τοῦυ 
λογιξόμενος καὶ πρακτικός (488 ἃ 14). ΕΠ πᾶθο ατϊάθιι ἀϊνγθυβα οϑὺ ἃ 
Ῥυΐογο 1Π]ἃ ρδυύϊο τπιθηβ απδ, αὖ ΤῸ Χ Υβ 17 --ϑῖ. Βὺ, τῇ ϑεωρητικῇ : 
διανοίᾳ ορροηίδαν ἡ πρακτική. Ἐϊοπηΐτι τὰ πρακτὰ χαϊδοιμ οπποίο, ἐν- 
δεχόμενα βυπῦ, 5608 δβυοὺ παυϊίω ἐνδεχόμενα 5011 τῇ ϑεωρίᾳ Ῥτοροϑιύδ. 
Αἴαὰθ γ68 ϑϑάθσῃ 841118. Ὑϑυθῖ5 1 ΘΧΡΟμΪδαν αὖ αἰξοτω ἡ διάνοια βρθοίδγθ 
ἀϊοαίαν δὰ γένεσιν, αἰύονα, περὶ τὸ ὃν 6886: γ. 100 ἃ 9 ἐὰν μὲν περὶ 
γένεσιν, τέχνης (αἀἀδ5 ἢ φρονήσεως)" ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἐπιστήμης; 
θοάθτπατιθ, 1 αὐοᾶᾷ τηθιμογθ 116. οϑῦ, Βτιἀοχηΐα δπΐσηθθι δαγουίοθαπὺ 
αυστα, Ῥυασθθη δα ΠΟ σΘ Πα υἱεαθατη ἀοοράργθηῦ 1221 Ὁ 29 ,,αἵ μὲν 
τοῦ λόγον ἔχοντος διανοητικαί, ὧν ἔργον ἀλήϑεια ἢ περὶ τοῦ πῶς ἔχει 
ἢ περὶ γενέσεως“; οἵ. 1148 Ὁ 20 ἃ. ν. Δρρατοῦ Ἰρδτι Ὥθατιθ' 1ϑ018 
ααϊᾶθηι ποτηϊπῖθυβ (λογιστικόν --- ἐπιστημονικόν) γὙϑῖη ΦΌΒΟΙ ὨΘααθ Θ] 185 
ἀϊβυϊπρτιθπαϊὶ τα βίη 68 Εΐπο αἰΐθπαβ θββθ. Εὖ δοοϑᾶϊδ ΠΟΘ 'ρβὸ ἴπ Π0το 
ἐογέϊα, αὐὰπὶ ἡ φρόνησις 1140 Ὁ 26. 27 (21); οὗ, 1144 Ὁ 14, αὐρρθ 

-.---- 
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Ζ ςσϑαι καὶ λογίζεσϑαι ταὐτόν᾽ οὐϑεὶς δὲ βουλεύεται περὶ 
τῶν μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν. ὥστε τὸ λογιστικόν ἐστιν 
ἕν τι μέρος τοῦ λόγον ἔχοντος. ληπτέον ἄρ᾽ ἑκατέρου τού- 
τῶν τίς ὑ βελτίστη ἕξις" αὕτη γὰρ ἀρετὴ ἑκατέρου" ἡ δ᾽ 
ἀρετὴ πρὸς τὸ ἔργον τὸ οἰκεῖον. τρία δ᾽ ἐστὶν ἐν τῇ, ψυχῇ 
τὰ κύρια πράξεως καὶ ἀληϑείας, αἴσϑησις νοῦς ὄρεξις. τού- 

τῶν δ᾽ Υ αἴσϑησις οὐδεμιᾶς ἀρχὴ πράξεως" δῦλον δὲ τῷ 
τὰ ϑηρία αἴσϑησιν μὲν ἔχειν, πράξεως δὲ μὴ κοινωνεῖν. 
ἔστι δ᾽ ὅπερ ἐν διανοίᾳ κατάφασις καὶ ἀπόφασις τοῦτ᾽ ἐν 
ὀρέξει δίωξις καὶ φυγή ὥστ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἠϑικὴ ἀρετγν ἕξις 
προαιρετική, ἡ δὲ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτική, δεῖ διὰ 

28, 34. ΚΡ δεὶ δὲ ταῦτα μὲν τόν. 
΄ 

αὐδ8 50 περὶ τὸ ἐνδεχόμενον δίατπιο πρακτική, ποη τοῦ λογιστικοῦ ἀϊ- 
οδἴαν, βοᾶ τοῦ δοξαστικοῦ;: 8568 ν. δὰ 1. 1. 

17. τρία δ᾽ ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῆ τὰ κύρια πράξεως καὶ ἀληϑείας. 
Θύῦμι αὐδοτιαξιν, αὐ εἷῦ τὸ ἔργον ἑκατέρου (τῶν λόγον ἐχόντων) --- ν.᾿ 
γ8 1ῦ 5αᾳ. οὐ 29 -- ἃ παίυτα δηΐτηδθ οταϊθπάτιῃι. νἱἀθίασ, ἴπ θᾶπὶ 561- 
ἰθηξίαπι ααδ ἃ. ἀπ, Γ' 9, 1 οβὺ. Απϊτηδίῳ θηΐμ οὐλμΐπο δαπὺ αποᾶ 
βυθῦ τῷ τε κριτικῷ καὶ τῷ κινεῖν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν“ (482 ἃ 
18----17); ταοῦτιβ ααύθιη ΒΟμΐἶθ ῬΥΟΡΥΐτ5 δῦ ἡ πρᾶξις, ἀἰδοθυπθηαϊὶ ἔὰ- 
οαἸ αὶ ρῥτοροβίίω ἡ ἀλήϑεια. 

19. τούτων δ᾽ ἡ αἴσϑησις οὐδεμιᾶς ἀρχὴ πράξεως. Ουύστα βοηϑαθῃι 
ΤΉ ΠῚ5 πϑοθϑβδυῖτιπι 8 νου αύθηη οορποβοθπάδηῃ βιῦ, ᾿ἰϑύω αὐἱάθιηη σουθδ, 
60 διηϊτητιτη ἱπαποιηὺ ατιϑδὶ ἀθιηοηβέγα ο πᾶ 60 δα βοϊατῃ πρᾶξιν βρθοίοί, 
απ ἑδπιθη ἴθ ἷβ αὐἰάθηη (ν. νβ 26 8βα.; Ὁ 12) ἡ ἀλήϑεια τϑγθγῶ βπ06- 
τοΥΘπῚ Ἰοσαμπι ἰθποῦ. ϑοτοθὺῦ 1ΠΠπᾷ ϑχογάϊπιτη τυ 17 δΔῸ ἱρβᾶ τῷ Ῥϑᾷ]1ο 
τοιού οϑῦ, αὖ ῬΥΟΌΔΌΙ6 510, ἱπᾶθ ἀθαπϑῸ}} απᾶϑὶ σταᾶπ δὰ τὰ απὸ 
ἐομαϊθαῦ δοοτθ Ῥουυθηύθστη 1. Ἰὼ απο ΟὉ ρῥτοχίτην, ἀποασθ,, δῆλον 
δὲ...“ νβ 19. 30 τηοπϑπάθπηη. Ουοᾶβὶ θηΐπι ἱπᾶθ υρτταθηίττη οἔβοῖξαν 
αποα Ὀοβύϊαθ βϑηβίτιβ ργωθαϊξωθ ἡἰμῖ]0 βθοῖαβ πράξεως οχρογέϊα βαμῦ, 
Β8Π6 Θοάθπι 7016 οΟ]]Προπάθπτη οταῦ, πθὸ τὴν ὄρεξιν 5υΐβοθτα τὖ δούϊο 
6586. ρΡοββύ. Νραῖθ ἰδῶ τηΐτυση οϑϑθῦ, 81 αὐἱβ Βᾶθ. οὖ δα. αὐδοᾶδπι 
οοπίθτηρ] τ οοη]θοϊββθῦ, ταπθ] έτη ΒΘυΊηΟμθτη δ ΠῸΒ ῬΘΥΥΘΗΪ886. 

21. ἔστι δ᾽ ὅπερ ἐν διανοίᾳ... .., τοῦτ᾽ ἐν ὀρέξει... ΟἸΒοιττηι 
ΔΙῸ ἰηϊδίο, απδθηδπι 810 στ ϑππποϊαύϊουβ ταῦο δᾶ ῥυΐοτω δίαπθ δᾶ 
Ῥτοροβίθατη. Αὐ ργοοθάθηξθ ογύϊομθ νίϑπι βῖο ραγαῦὶ ἀρρατοὺ απ ῥτο- 
Βούπν, αἰῤουῖαβ αὐϊάθτη τηθηβ, τοῦ λογιστικοῦ, τηὰποῦθ ἀπάτη ἤδηὸ 
ἀἰβρυζαύομθμπι ἰαπαῦδτα παπᾶ ἱρηοῦο αὐ, αἀαὰτῃ 1106 Ὁ 86 οὐμίοα υἱγίτβ 
προαιρετικὴ ἕξις, 1118 ἃ 10 γογο ἡ προαέρεσις ἀϊοίω εἰῦ βουλευτικὴ 
ὄρεξις. Ηΐπο Θηΐτη οΟΙ]Πρσίθτν, ααδ ἴω βἰπῦ οοπ]πποίαθ, ὄρεξις οὐ βού- 
λευσις, δαβᾶάθιῃ διὰ ΘΟμΒΘηΒατη ᾿ἰπῦθυ 856. πϑίδβ 6886, αὖ ρυορυίατη τοῦ 1ο0- 
γιστικοῦ ταῦπαυβ, 46 αἀὰο0 αὐδοτῖθαν, ἴῃ τοί οορτϊίϊομθ θϑυτιτη, τϑυθτη 5810 
Ῥοβιίω, δὰ αὐὑδ8 τϑοΐω δρρϑύϊξίο ἔδυθανυ, Τουσηΐπυβ ταθᾶϊτπβ, ἀπᾶ6 ὑοΐδ, Τ68 
φῬοπᾶοὺ, ἡ προαΐέρεσις Θ᾽πδαιθ υἱτίτβ (., εἴπερ σπουδαία" γβ 36), 

1189 418 

----- - 

ΨΨΙΝ 
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(ἰδ αϑά ταῦτα τόν τὲ λόγον ἀληϑῆ εἶναι καὶ τὴν ὄρεξιν ὀρϑήν, εἴ- Ζ53 
Ῥιιοιλάς ΑΚ μι.85 περ ἡ προαίρεσις σπουδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν φάναι 
τῆ ων φρνησι τὴν δὲ διώκειν. αὕτη μὲν οὖν ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀλήϑεια 

νος πραχτική, τῆς δὲ ϑεωρητικῆς διανοίας καὶ μὴ πρακτικῖς 
ΚΟ Π μηδὲ ποιητικῆς τὸ εὖ καὶ κακῶς τἀληϑές ἐστι καὶ ψεῦδος" 
5 ᾿ ερβεέοι ψίο. ἔδει παντὸς διανοητικοῦ ἔργον, τοῦ δὲ πρακτικοῦ 

80 χαὶ διανοητικοῦ ἡ ἀλήϑεια ὁμολόγως ἔχουσα τῇ ὀρέξει τῇ 
ὀρϑῇ. πράξεως, “μὲν οὖν ἀρχὴ προαίρεσις, ὅϑεν ἡ κένησις 

Ι ἀλλ᾽ οὐχ οὗ ἕνεκα, προαιρέφεως δὲ ὄρεξις καὶ λόγος ὁ 

Ι ἕνεκά τινος διὸ οὔτ᾽ ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οὔτ᾽ ἄνευ 

ἠϑικῆς ἐστὶν ἕξεως ἡ προαίρεσις εὐπραξία γὰρ καὶ τὸ 

το» 

“Ὧ«-»- 

80. ἡ ἀλήϑεια] ΚΡΟΡ ἀλήϑεια. 81---Ὁ 11. αἰϊπηάθ μπο ὑγαμβϊαία νἱά. 

26. αὕτη μὲν οὖν ἡ διάνοια: δι παπο Θαΐτα, ὑβπαπδη δια ἀἰτηϊ ἀϊαμι 
θα ΟἹ ΠΟΙΠΙοΥθὶ ραγύθια απδθδύϊοηΐθ, βρθοία θαῦαν οὐ απὑδ ἢπα7ὰ85 
ὀδθβδ, ΘΟΙπΙπθιη γι θαῦα: ἡ ὄρεξις ταθγῖῦο διὰ πορ]ρίθαν. Βοίογσαι δαύθτῃ 
ἡ πρακτικὴ ὕστα διὰ ᾿ρβῶμπι πρᾶξιν ὕπτη δὰ ποέησιν (γ5 27. 28), αὖ Ῥᾶ8- 
βῖτη τηθᾶο αὐγίαθαπθ τπθηὐϊο ἢδὺ (νβ 86 5α.), τηοᾶο γϑὶ ἡ φρόνησις Θὐΐδηι 
τέχνης Ἰοοῦχη ἱπηρ]θαὺῦ γ6] ἡ τέχνη 5'τηὰ] φρονήσεως (αὖ 100 ἃ.9; οἵ. 
1147 ἃ 238; νυ, δα νβ 11). 

81 544. πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαΐέρεσις... Ὄθπαο Δα ἀπρ]ίοθτη 
πδίαταμι τῆς προαιρέσεως, αὐᾶπι τηοᾷο τηρυϊῦο βθροπὶ (δ γβ 260. 21) 
Αἰχίτηθβ, γϑαϊθασ. Θυδθ θηΐμη ῥχγορίθυ ργοροβίθαμη νβ 1ὅ οοτηραγδηᾶδ 
ογϑηὖ, γ58 20---81 τω οοηρσοδβύδ βυιηῦ αὖ ατα Πηΐβ (Ὁ 12 5.) ἱτηρομπὶ δίαπθ 
1πᾶρθ δὰ Ῥυοχίτηδ ῬΘΥΡῚ ροββὶὺύ. ὐΐαπθ ἰριθαν μῖ8 αὰ88 γ88 81 --- Ὁ 12 
ἀαἀαππθαν ἃ 1πἰθο νἱὰ ἀθυθυθ πϑατπθ ἴῃ ἢἤπθ δ ϑᾶτ τϑυθσὰϊ ἀἰοθπάθτη 
οϑῦ; αὐδουϊατασθθ 1ἃ ἀπῦτῃ, αὐτιμι Αὐϊβύοῦθ! 5 'ρ86 ραΐαπαπβ δῦ Βᾶθο 
μι, 1., φαδηηαθδτη ταΐηπβ οοτητηοᾶθ, ᾿πὐθυροβαΐβθθ, δὲ βϑηὐθηζίδθ. ᾿ἰϑύδθ 
γοῦρ Αὐϊϑέούθιιοδθ 6 ἀϊβραύϊαίομθ ααπᾶ 6 προαιρέσεως γ6] οὐΐδια φρο- 
νήσεως Ὀδίαγβ, ἴῃ 8]1ΊΘηστη Ἰοσατα ἱτητηϊργνθυϊὗ. 

81. ὅϑεν ἡ κίνησις, ἀλλ᾽ οὐχ οὗ ἕνεκα: ρυϊποϊρίατη οπΐπι ὡς οὗ 
ἕνεκα (κινοῦν ἀκίνητον) οϑὺ τὸ ὀρεκτὸν (γ. ἃ. Δη. Γ' 10) γ6] τὸ πρακτὸν 
ἀγαϑὸν ἕν. 488 Ὁ 16) ν6], αὐ ἢ. 1. οβϑῦ γβ 84, Ὁ 8, ἡ εὐπραξία. 

88, οὔτ᾽ ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας: πῶθο Θηΐπι (διὸ) δᾶ τὸν λόγον τὸν 
ἕνεκά τινος Ὡθοθϑβδυῖδι “βαθύ. Ιάθιη 1112 ἃ 168 ἀϊούπμα.,, ἢ προαίρεσις 
μετὰ λόγου καὶ διανοίας “, πθὸ πᾶπο απδογθηᾶιπι αὐἱᾷ αἰ ἴθταπ νοῦς 
αὔαπθ διάνοια: νἱᾶθβ ϑηῖπὶ γβ 8ὅ τὴν διάνοιαν ἀπδτα ῬγῸ αὐγοαθ 6886 
οὐ Ὁ4. ὅ Ιᾶϑηα αὐυοᾶ Ββαρβίμμθιγο ποιηῖπθ νοῦς ΔΡΡΘΙΙΘαν δα]θοίϊνο δια- 
νοητικὸς τηϑηδαύατα 6586. ΟΥἮὨ οὐΐϊδη τὸν νοῦν γ8 18, τὴν διάνοιαν 
γβ 26 5αᾳ. --- ΔΑΌ αἰδογῶ ρατέθ (,, οὔτ᾽ ἄνευ ἠϑικῆς ἕξεως“) Ῥτορίοι τὴν 
ὄρεξιν δὰ ὑπδιπαθπᾶτηστιιθ προαέρεσιν πὸ ὈΪδ πα 5. πιογα} 185 Βαρίθαδαν:; τηϊπὰβ 
οϑαιΐθ, αἰχουῖβ; βυδοιββοῦ βηθ αὖ γβ 8ὅ ἄνευ ἤϑους; απ Θῃΐτα ἤϑη 
ΠΟ ἴῃ, οθεύαχη ἕξιν οἴβοία, βυαπῦ, π1}110 τηΐθπιβ ρρούππῦ ταϑηΐθιααπθ δὰ 
το σογθηᾶδηι ϑγοοδηῦ. 

84. εὐπραξία γὰρφ....: οοπδίαῦ πἰτηΐγαση, ομαπθηι προαέρεσιν 506- 
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᾿ ᾽ Ψ , Ζ 5 ἐναντίον ἐν πράξει ἄνευ διανοίας καὶ ἤϑους οὐκ ἔστιν. διά- τι89« 86 - 
, : 

νοια δ᾽ αὐτὴ οὐϑὲν κινεῖ, ἀλλ᾽ ἡ ἕνεκά του καὶ πραχτική᾽ πορθμὸς ἢ 
αὕτη γὰρ καὶ τῆς ποιητικῆς ἄρχει᾽ ἕνεκα γάρ τοῦ ποιεῖ τι8ν.» "-“«τονι 

-» - -» 3 ᾿ . τως ἿΞ ς 
πᾶς ὁ "ποιῶν, καὶ οὐ τέλος ἁπλῶς ἀλλὰ πρός τι καὶ τινὸς ν 

᾿ , 322. ᾿ δ Φλεξ ν 3 , , ς 
τὸ ποιητόν, ἀλλὰ τὸ πρακτόν" ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος. ἢ 

860. δ᾽ αὐτὴ] Κῦ αὐτὴ ἀλλ᾽ ἡ] ΚΡ ἀλλ᾽ ἢ. 
8. ΚΡ ἀλλὰ πρακτόν (νας. ἀλλ᾽ οὐ πρακτόν). 

οἶαιθ δᾶ εὐπραξίαν; 14 ᾳαοᾷ ῥτΟ ΔΌΣ ουϊξ, βἰᾳυίάθτῃ ἡ εὐπραξία τέλος 
οβὺ (νυ. Ὁ 8), πθὸ ἔδιθη υϑυἱβ 1Ιβάθυῃ Ὑ68] βίτη! θτ5 ἱπ μ15 ΕΠ Β1ΟΙΒ ἀϊούτγη 
οβϑῦ πβαύδτη. 

86. διάνοια δ᾽ αὐτὴ: νἱάθρίιν ἰρίξαν ἱρὰ Ῥ6Ὶ 858 Οὐμηΐβ 6586 ϑεώ- 
ρητική --- οἰΐατη αὐδ8 ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις νογβαύαν, πὶ Δ ΠΟΥ (οἵ, δὰ 
Υ8 11). Αα τϑὴι οοπβοηξ Ἰοοὰβ 488 ἃ 18, τὸν νοῦν ἴπ ρᾶτΐθμπι τῆς 
διανοίας πυθεύϊαθηβ, ,, κινητικὰ. .. νοῦς καὶ ὄρεξις " νοῦς δὲ ὁ ἕνεκά 
του λογιζόμενος καὶ ὃ πρακτικός“. 

1--4. αὕτη γὰρ καὶ τῆς ποιητικῆς ἄρχει... ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος. 
Ῥγοθαῃὺ μᾶθο, τὴν πρακτικὴν διάνοιαν, ἀιδ8 5014 ἃ προαέρεσιν ροτὶϊ- 
ποῦ, δα βιυιβύϊπθπαττι ἐούπηη ορὰβ βα!ἤσουθ τη; 5τ0 ΠΙΔΤῚ Θμΐπ (86ἃ 
5 φρόνησιν) οὖ ΟΠΊΠΘμ 6886 δέθηι (ποιητικήν, τέχνην). Θυᾶ ἴῃ γὙ6 
Ῥυμαστη δηϊτηϑγουξθηθμη, ΡΘ. ἀμΐγθυβθηι αϊβραξαύϊομθυη τϑασδπι Ὦ, 
110γ., δὰ αἀὔϑῖὴ φχγοΐθοῖο οοπάποθθαῦ αὖ βοϊγοῦαν απιδθπμδιη γαΐϊο τέχνης 
οὐ φρονήσεως ἰπίθ᾽ 858 δββθῦ, πυβατδη 84 Πᾶ8 αὐδθβίϊομθβ ὙΘΟΟΥΤ; 
αὐδιηααθηι ἢΘΥΪ νἱχσχ ρούθγσαῦ αὖ γτθβ πιθὸ ἰθυὶβ π60ὸ ἐγιΐα Ῥϑιοὶβ ὙΘΥὈῚ5 
απᾶϑὶ ΟὈἸοΥ Δβοϊ νυθίασ. --- 6 νἱάθαγητβ βίηρστία. Ἄρχειν τὴν πρα- 
κτικὴν τῆς ποιητικῆς ῬΥΟΌΔΌΪ6 οβῦ, αποπίαπι,,ὃ βίος πρᾶξις, οὐ ποίη- 
σις" 1204 ἃ. 7. ΑἸΐᾳ δηΐπι ἱπέου μδ5 γτϑίϊο ἱπέοσοθαϊα δἴααθ ἱπέθι φρό- 
νησιν οὐ σοφίαν (ϑεωρητικήν); ν. 1140 ἃ 6 5αᾳ. (ἡ φρόνησις) οὐ κυρία 
τῆς σοφίας (Δἄδα5 οὐδὲ ἄρχει αὐτῆς ν. 10. νβ 10)... οὐ γὰρ χρῆται 
αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὁρᾷ ὅπως γένηται κ. τ. Δ. Ουδθ Θπΐτη οδαβῶ ϑϑὺ ΟὉ αυδπι 
γβ 1-- 3 ἡ ποιητικὴ ἸΠΐΘΥΪΟΥ 6586 ἀϊοϊξαν, θϑάθιῃ τὴν ϑεωρητικὴν Βαρ6- 
ΥἹΟΥΘΙΏ 6888 οβίθπα!ἑ. Ναὶ βἰουῦ 8.8 αὐδδὶ τηϊπϊβύγα οϑὺ αὐἱᾶὰ Ῥγϑθῦου 
ἰρβῶῖη τὴν ἐνέργειαν (γ. 1094 ἃ 4 5.) βΒθὰ τὸ ποιῆσαι αἴατπθ ργϑϑίου τὸ ' 
ποιητὸν (γ5 2. 8) δὰ 8118 βροοίαὐ, ἴα ἡ ϑεωρητικὴ Ἰᾶδο ἀποαπθ ΒΌΡΥΘΠΊΔ, 
εβῦ, αὐοᾶ ἀπ᾽ αὐτῆς οὐδὲν γίνεται παρὰ τὸ ϑεωρῆσαι, ἀπὸ δὲ τῶν 
πρακτῶν ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον περιποιούμεϑα παρὰ τὴν πρᾶξιν 1171 Ὁ 
2 85. -- Θυορᾶβὶ αὐδουϊξαν πρὸς τέ τὸ τέλος εἰῦ αὐὸϊβ (γβ 2), ἀπ ῆ 116 ααἱ- 
ἄρθτα γϑυρῶ τηδρΊβυυ! δῆθυσθ: υἷχ δηΐτη 1116 ἀβασϑπι ρὶὰβ αἀἰχουὶϊν απᾶπι 
1140 Ὁ ὁ ,,χῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὰ τέλος (Ξ6. τὸ ἔργον τὸ 
παρὰ τὴν ἐνέργειαν)" τῆς δὲ πράξεως οὐκ ἂν εἴη" ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ 
εὐπραξία τέλος“. 864 ἀδ βοηὐθηθδ οἷὰβ Ββαυθα ἀυθῖίο. Ουσπι δηΐην 
γαυῖαθ αγύθϑ βιηῦ, τηυϊξαττμ αὐΐάθηη ορθγὰ δα τιϑυτα γίθαθ δυοθβϑαηθαγ, 
ααδ6 δὐξθμι θχοθὶαπῦ βθὰ δα τὴν παιδιὰν αὐδτὰ Καὶ 6 ἀϊοῖϊδ βοὰ δα πο- 
οοεϑαγίατη ἀνάπαυσιν ᾿Π]δτη (10. 1176 Ὁ 84 5.; 1160 ἃ 91 --- 28) ρεγξϊπθ- 
Ὀαηῦ. --- δαροτοβῦ, αὖ αἰγασϊοοίθν αὰο 5θηβὰ τὸ ποιητὸν γβ 8 ἀϊοαξυσ 
τέλος τινός. ΤηοΠΠρθπάτιη τινὸς ἱ. 6. τινὸς ἀνθρώπου -- ἰᾶ αὐυοᾶ 8δ4- 
ποίαββθ ῬγῸ ἰοοὶ πδύυγα βαϊβοίϊαὐ. ἑ 

8. ἀλλὰ τὸ πρακτὸν 56. ἁπλῶς ἐστι τέλος. Ὑυ]ρ. ἀπίθ ΒΘΚΚ, (6 
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. ἐθοναδ᾽ ὄρεξις τούτου διὸ ἢ ὀρεκτικὸς νοῦ ἡ προαίρεσις ἢ 

5 ἐὄρεξις διανοητική, καὶ ἡ τοιαύτη ἀρχὴ ἄνϑρωπος. οὐκ 

10 

"1Τῦ 
»,...) «ἃ ᾿ 

ἜΑ 

52: ἽΝ 
ΡΝ ΝΟ ἀτονοὲ 

ἔστι δὲ προαίρετον οὐϑὲν γεγονός, οἷον οὐϑεὶς προαιρεῖται 
Ἴλιον πεπορϑηκέναι᾽' οὐδὲ γαρ βουλεύεται περὶ τοῦ γεγο- 
νότος ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐσομένου καὶ ἐνδεχομένου, τὸ δὲ γε- 

γονος οὐκ ἐνδέχεται μὴ γενέσθαι" διο ὀρϑῶς ᾿4γάϑων 
μόνου γαρ αὐτοῦ καὶ ϑεὸς στερίσπεται; 
ἀγένητα ποιεῖν ἄσσ᾽ ἂν ἤ ράῤοα, ἱπνρε 

3. κὰ 9 , 
ἀμφοτέρων δὴ τῶν νοητικῶν μορίων ἀλήϑεια τὸ ἔργον. καϑ᾽ ἃς 

3 " ΄ ἕ 

οὖν ἕξεις μάλιστ᾽ ἀληϑεύει ἑκάτερον, αὗται ἀρεταὶ ἀμφοῖν. 
Ψ » 

ἀρξάμενοι οὖν ἄνωθεν, περὶ αὐτῶν πάλιν λέγωμεν. 
“᾿ ; ᾿ ᾿} ͵ ς Α -»"Ἥ , Ἣ 3 ΄ 

ἔστω δὴ οἷς ἀληϑεύει ἡ ψυχὴ τῷ καταφάναι ἢ ἀποφᾶναι, 

ΜΙ, ΚΡ ἀγέννητα. ἊΚΡ ομι. πεπραγμένα. 14. ἄνωϑεν) ΚΡ ἄλλωϑεν. 

1ὅ, ἡ ψυχὴ] ΚΟΜ» ψυχὴ. 

Ἡ]. ϑηΐτη ΠΟ βα ϊβ οοπβίαθ),, ἀλλ᾽ οὐ τὸ πραχτὸν ““ 80. τέλος ἐστὶ πρός 
τι καὶ τινός. ὕατα νἱᾶθβ, αὐτὰ ορροδίθίο γθοΐθ παθθαῦ; αρίδασ ϑαΐτα 14, 
αὖ ἡ ποιητική, ααἱρρθ ἰπ απ ἁπλῶς τὸ τέλος οἸιπῖπο ποι 5ἰὐ, οἱ ταθηὐὶ 
(τῇ πρακτικῇ) βυθ)οϊαθαν οαἱ τὸ ἁπλῶς τέλος ργοροδβίψαχμη οϑὲ, ἡ εὐπρα- 
ξία. ἘΛ᾿ πᾶπὸ αυϊᾶθπι (τηθυῖδο ϑαΐπι θαι εὐπραξίαν αὐδθ τῇ δυστυχίᾳ 
ΟΡΡομδαν, νοὶαῦ 1100 ἃ 21; 1238 Ὁ 9ὅ, πὰποὸ αὐἱάοσηη τηΐββατα ἔμοί μητι8) 
δϑᾶμπαο ἴῃ πιὰ. πυπαῦδπι, 5616] ἴῃ ΝΊΟ. οοτητηθηηογδίατῃ ᾿ΘρπηαΒ 1098 
Ὁ 21 00] ἴρϑαμι βασησηττη Ὀοπατῃ εὐξωΐα τις καὶ εὐπραξία 6586 νἱᾶ6θα- 
ἰπατ. Ὀἰβουύίαβ 1895 ἃ. 22 (Ὁ 14) ,.,ἡ εὐπραγία καὶ ἡ εὐδαιμονέα ταύ- 
τόν“. Νρο ἀυθίππι ἱρίξαν αὐἱπ οαᾶθηι βἰὺ τέλος, 1ὰ αποᾶ 1. ὁ. 1140} 1 
αἴαθο 1895 Ὁ 21 ἰἰβάθιη νϑυδὶβ αὐβυτηαύαν. --- [06 ἀπρ]1ο1 ἔουπηᾶ Βυ75 
ποιλΐηΐβ ααἱ αὐϑογτιηῦ, δα ὑγ88. απὸ8 τηοᾶο Ἰδπᾶανίμητιβ ῬΟ]ῦ. Ἰοοο5. δά- 
νουξαηῦ δηϊπιστη; δοάθιη οπΐπὶ οᾶρ. (Η 8) οὖ ἴῃ οῷὥδθηι 16 ὈΪ8 1116 εὐὖ- 
πραγία ὅδ, Βοηι6 1 εὐπραξία. 

4. ἡ δὲ ὄρεξις τούτου: διὸ... Ῥοβίαπδιῃ ἃ 838---Ὁ 8 ἀθιποπβίγαξιιτη 
αϑὺ, νίτη οἦαὰβ διανοίας απ ἱπᾷ6 ἃ νβ ἃ 388 ἀϊοαῦύιι οὐΐδτι δα τὴν ποιη- 
τικὴν ῬοΥθίπουθ, Ἰϑτη ΡΘΥ ΘΟΙΠΤη ΠΘηη ἢπΐβ Ῥγοροϑιθὶ πούϊοπθιῃ τϑαϊξαν 
δα αἰΐζουυτη ΠΠὺ4 αὐοᾷ τῇ προαιρέσει 5ιιθοεύ, τὴν ὄρεξιν, αὖ ἱπᾶθ (,,διὸ “ἢ 
Ἰᾷ αποᾶ απϑογίδιν οἰβοϊαξαν, ῬΊθπα προαιρέσεως ἀθβηϊθο. Ωαδρ ἀαρ] οὶ 
τποᾶο δχρυϊτἶδαν, ἀπουττη ροβύθυϊου. ὑαπδατι (,, ὄρεξις βουλευτική “) ἀβιι 
οπγηΐτιι Εἰ ΘοΥττι γθοθρέιβ οδὺ: 1118 ἃ 11 οὐ 1189 ἃ 28; 1220 Ὁ 17.19; 
1189 ἃ 82. 

ὅ. καὶ ἡ τοιαύτη ἀρχὴ ἄνθρωπος: ἴῃ πο οπἷπι Ῥατύο οϑὺ τὸ ὧν- 
ϑρωπεύεσϑαι, ἀπὸ οὐ 8. Ῥυυύβ (ἴθ αβατιθ) οὐ ἃ α118 αἰ Πθυϊτηυβ, 

5---11, δθο, αὖ ἀθοοραῦ, ἱπ ἀϊδραναίίοπο περὲ προαιρέσεως ῥτδθύθι 
αἸΐα, αὐ ποῃ τη πϑοθϑϑουίδ δαηῦ, Ἰορίτητιβ 1112 ἃ 21---84. 

15. 18,. Ὑ. δᾶ ἃ 81 βαα. 
ΟδρΡ. 8. 14--18, Ἑπυτηθυδηΐαν αἵ διανοητικαὶ ἀρεταί. Ἐθροτύαπι 

᾿͵αια, ααἰᾷ εἰ νἱγῦαθ ἀϊαποδίϊοα 56. απ ἀληϑεύομεν κατά τε τὸ ἐπιστη- 
ἐ μονιπκὸν (ϑεωρητικὸν) καὶ κατὰ τὸ λογιστικόν (πρακτικόν). Οπδρτορῦου 

Ζ.8 

ποῖ 

[2 
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Ζ3 πέντε τὸν ἀφιϑμόν". ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τέχνη ἐπιστήμη φρόνη- ι139016 

σις σοφία νοῦς" ὑϊολή ἥψει γαρ καὶ δόξῃ ἐνδέχεται διαψεύ- 

δεσϑαι. ἐπιστήμη μὲν οὖν τέ ἐστιν, ἐντεῦϑεν φανερόν, εἰ 

δεῖ ἀκριβολογεῖσϑαι, καὶ μὴ ἀκολουϑεῖν ταῖς ὁμοιότησιν. 
πάντες γὰρ ὑπολαμβάνομεν, ὃ ἐπιστάμεϑα, μὴ ἐνδέχεσϑαι 30 

20. μὴ] ΚΡ μηδ΄. 

πᾶπο δυιοηΐοβ ἀθ ααἰπαὰο αὐϊδυβάδιῃ ἀρὶ οὖ πονὰπι δυᾶϊμιτιβ οὐ ἰἸά: 
αποᾶ ρῥτγοοθάθμηξο ἀϊβραῤαίίομθ ἱπἐθ}]}]σίτημβ ἃ ῥυϊτηῷ ργοροβιθίοπθ παπᾶ, 
ἀἰδβθηξίισθ; αἰβυϊπουςβ Θαΐτη ἴῃ βοϊθηξῶ ὈΥΙΠΟΙΡΙ5 ΘΙ Δ Ὁ 115 86 1ηα6᾽ 
ἀριαοπδέναηξῆν [οίδαθα ἀϊνίβίοπθ πράξεως οὐ ποιΐσεως, αὐἴπαπο οἔῇ-᾿ 
οἰαπίατ. Ομ ΠΠΊΘΥΤΙΒ ΔΠΠΟΠ ΘΙ Θῷ αὐ86 ροϑὺ (080. 10 οὐ 11) κἀδαηθ 
ΔῸ ἴρ80 βουϊρύοσθ αὐοάδπηι τηοᾶο δποῦμβ δι, ἰηΐτα οὐἱὺ ααδούοπάθτη, Νρο 
οοτέθ μᾶθο ἀϊβραίαμαιϊ γαύϊο υΐγῶ νἱάϑθίξαν ἴῃ Αὐϊβύοῦθιθ, αἀπθῖι π6 ἴῃ 
οὐ μἰοἱβ ααἱάθτα νἱτἐα δὶ Ὀπ18. ουταβ86 βοϊπαβ, αὖ πΌ]]δ πὶ νἱτϑαθοια πορ]θούθμι 
6586 Ἰθούου 8 Ρθυβαδαἀογοῦ. Υ. «ἃ 1106 Ὁ 28, δὰ 11τῦ ἃ δ:τῖ ὁ 

17. ὑπολήψει... ἐνδέχεται διαψεύδεσθϑαι: οἵ, τὴν ἀπάτην τὴν κατὰ 
τὴν ὑπόληψιν γινομένην Ατᾶ]. Ῥτ. Β 21 (66 Ὁ 18 54.). Οτηἤββϑατη ἰρὶθατν 
ἴπ ἀρβηϊϊομθ ἐπιστήμης 1140 Ὁ 81 » ὑπόληψις “ ἀληϑής, τϑοῦθ 1142 Ὁ 
88 ἰάοτη δἀ]θούππη., οὗ ἡ φρόνησις ἀληϑὴς ὑπόληψίς ἐστιν. Αὐ ποίῶ 
ἀϊσπατα; αποᾶ ΜΜ. 1196 Ὁ 87 τὴν ὑπόληψιν ἰαπαπῶπι ραύθιι ἐπιστήμῃ 
φρονήσει νῷ σοφίᾳ Βυδἠαπριηῦ. ΟΥ, 427 Ὁ 34 5, 

1)“ Ἐπιστήμη 1189 Ὁ 18---86. 

Μοᾶο απἰάθιη γ8 16 τέχνη Ῥυΐπηπμι  Ἰοοῦπι πα θοραῦ. υδπι ΟὉ οδβδπι 
ααὶ 111ὸ οοπ]θοθατῷ πουηΐπδ ὑγαηβροϑιύθασιιβ δῦ, οὐϊδηι τηϑρὶβ, Υγ6 ᾿ρϑβῶ 
βυαδαθηΐθ, νοῦν υβ8 17 δηΐθ σοφίαν ροπθῦ, αὖ οὖ οἂρ. 6. 7 ἔφούπτῃ δῦ. 
᾿Ἐπιστήμην νοῖο οὐ τέχνην Ῥυϊπιᾶβ Ὁ Αὐιβύοὐθθ ἰταοξαθαβ 6886, αυδϑὶ 
ἐρϑυϊπηοπῖο Ἰοοὶ 981 Ὁ 2ὅ ἢυυιδίαῦ »»εἴρηται μὲν οὖν ἐν τοῖς ἠϑικοῖς τίς 
διαφορὰ τέχνης καὶ ἐπιστήμης καὶ τῶν ἀλλων: τῶν ὁμογενῶν“: (βοα ν 
οὐϊατα 89 Ὁ τεῦ Βαύϊο ϑηΐμη ππίνθυβαθ αἰβρυξαὐοηβ τῇ φρονήσει ἔῃ. 
αὔδτη ῬΥΪΠΟΙΡῚ Αἰδουῖτιβ ΚΘ ΠΘΥΙΒ. τηϑρ5. ἔων θαῦ αὐδῖ τῇ τέχνῃ. 

«Αοοιγαΐα ἐρίξιυνν" βοϊογέέας ἀοδογίρέϊο (Ὁ 18. 19) ἐΐα αϑϑοϊυϊέι)" κι γ 68 
φιυάφην αα ἐαην ρογέζηεαμέ σορηοβοθηαθ ποργυϊδὲ θαθ, χιναθ νην μιδοοβϑιξα- 
ἔοηι παθορέ ἐνηι αθέθγηαθ ϑιρέ (--- Ὁ 24); γαὐΐο τὉεγοῸ οοσηοδβοοηὲ, ἐν 
φτοργία, ρ6ῖ ἀθηιοηϑέγαϊίογιοην Παὲ ργοζοοίαηι ἃ »γἱιοίρυϊ8 ας ἦρβα γι6- 
φιιοιεον ἀοηιοηβίγαγὶ --- } 8ὅ. ΟΥ Απᾶ]. Ῥοβύ. 71 Ὁ 9 ἐπίστ, τασϑαι δ᾽ οἷό- 
μεϑαὰ ἕκαστον ἁπλῶς ὅταν τήν τε αἰτίαν οἰώμεϑα γινώσκειν δι᾽ ἣν τὸ 
πρᾶγμά ἐστιν ὅτι ἐκείνου αἰτία ἐστὶ (ἃ αυοᾶ Ῥον ἀπόδειξιν ἀπὸ πῆ] 
οἰκείας ἀρχῆς δ) καὶ (86. οὐώμεϑα γινώσκειν) μὴ ἐνδέχεσθαι τοῦτ 
ἄλλως ἔχειν. 

19. εἰ δεῖ ̓ ἀκριβολογεῖσϑαι καὶ μὴ ἀκολουϑεῖν ταῖς ὁμοιότησιν. Νάτι 
ἐπιστήμη οὐ ἐπίστασϑαι τϑτι Ἰοαποπαϊ δὰ απδβοῦπαιθ ἔθτ6 γῸ8 τοίουθαν 
αὰδ8 αὐῖβ πονϑυῖῦ γ6] οδ]]θαῦ; οἵ δὰ 1094 ἃ 7; ν6ὶ υ. 981 Ὁ 8 καὶ διὰ 
τοῦτο (ἰ. 6. διὰ τὸ δύνασϑαι διδάσκειν) τὴν εὐχεην τῆς ἐμπειρίας οἰό- 
μεϑα μᾶλλον ἐπιστήμην εἶναι. Ουοᾶ νοῖο 6 νυϊρατὶ ἀδὰ ἀϊούαπι 80 
ογτιαϊ ἃ ποτηϊματη αἰβυϊπούΐοπθ Ὡ]Ἰθηστη οβῦ, καϑ΄ ὁμοιότητα 8. κατὰ 
μεταφορὰν ἀϊούιτη 6886 νἱάθξατ, 



980 ἈΒΙΞΤΟΤΕΙΙΝ ΕΤΉΤΪΟ. 

ἔ πον 890 9ι ἄλλως ἔχειν τὰ δὲ ἐνδεχόμενα ἄλλως, ὅταν ἔξω τοῦ ϑεω- Ζ 5 
ἩΈΝΕΣ ον ρεῖν γένηται. λανϑάνεν εἰ ἔστιν ἢ μή. ἐξ ἀνάγκης ἄρα 
; ἐστὶ τὸ ἐπιστητόν. ἀΐδιον ἄρα᾽ τὰ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὄντα 

ἁπλῶς πάντα ἀΐδια, τὰ δ᾽ ἀίδια ἀγένητα καὶ ἄφϑαρτα. 
Σιν, 368 ἔτι διδαχτὴ πᾶσα ἐπιστήμη δοκεῖ εἶναι, καὶ τὸ ἐπιστητον : 

μαϑητόν. ἐκ προγινωσκομένων δὲ πᾶσα διδασκαλία, ὥσ- 

περ καὶ ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς λέγομεν" ἡ μὲν γαρ δι’ ἐπα- 
γωγῆς, ἡ δὲ συλλογισμῷ: ἡ μὲν δὴ ἐπαγωγὴ ἀρχή ἐστι 
καὶ τοῦ καϑόλου, ὁ δὲ συλλογισμὸς ἐκ Ἐὰν καϑόλου. εἰσὶν 

- εν σ υοχυ  Σ, 
οἱ ζ ῥϑσα. ἣ ΘῪ 

2ὅ. πᾶσα] ΚΌΜΡ ἡ ἅπασα. ΡΣ η γοῦς 

21, ἔξω τοῦ ϑεωρεῖν: αὖ Ἰᾶτη 5ΒΘηΒΙ θ5 ποπ ροτοϊριαῦαγ ; απὸ ὑθβεϊ- 
ΤΏ 10 βοϊθηίω παπᾶ ἱπαϊσοὺ, Ξ1ο ϑεωρεῖν, π6 ρ᾽ατῳ οοηρθίδμι, 1169 Ὁ 
88 ,ϑεωρεῖν μᾶλλον τοὺς πέλας δυνάμεϑα ἢ ἕαυτούς“". 

99...ὄ ἐξ ἀνάγκης. . τὸ ἐπιστητόν: τἰγηίττιη αἀασπῃ ματα ἀναγκαίου 
Θθηθχῶ δἰηῦ, Ποο ῥυΐσατστι ἢ] οϑὺ ππᾶθ το]αῦδ Ῥϑπάθηῦ (101 ὃ. 84 5.; 
Ὁ 75... ἴῃ 480 ΘΘΠΘΥΘ ΥΠΧΒ5 ἰδποαδη τὸ πρῶτον καὶ κυρίως ἀναγκαῖον 
δπιϊπθὺ τὸ ἁπλοῦν (10. Ὁ 11. 12), ἴρβὼ ἡ ἀρχή. 

28. ἀΐδιον ἄρα: δθίθυππιμι θηΐτη ργαθίον. τὰ ἀκίνητα οἰϊαια ἡ κί- 
νησις (251 Ὁ 18 41.) δἴαυπθ τὰ ἀεὶ ὡσαύτως γινόμενα (ν. δὰ 1184 ἢ 
94 --- 80). 

2ὅ. ἔτι διδακτὴ πᾶσα ἐπιστήμη. ..: ἀπᾶθ ἕαοίαπι οϑὺ αὖ Β1 (1108 
ὦ 16) οὐηηΐπο ἀϊδποδίϊοα νἱσύτβ νἱἀθυθῦαν τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλέας ἔχειν 
καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν. ϑιοἃ δοοράϊ αἰϊὰἃ. Θαθτῃ θηΐμ τῇ 
διδασκαλίᾳ (8 217) ἀπθρ]οχ ραὐθαῦ Υἱδ, Ἰρβῶ διυῦθτα βοϊθηύϊα, ἀϊοαύαν ἕξις 
ἀποδεικτική (γ5 31): βϑθαυϊδαν τὴν ἐπαγωγήν, ααδ δοσιταῦθ Ἰοαπθηξὶ 
(,, ἀκριβολογουμένῳ “ γὙ8.19) αὐστῃ συλλογισμῷ ὕατι ἀποδείξει 6Χ δάνθιβο 
ΟΡΡοπίδαν, πϑαᾷὰ β8η 6. ῬΤΌΡΥΪατα 6886 βοϊθηαθ. Νϑασθ- Ἰριθαν 1118 1α 
αὐσὶὸ αὖ δὰ τὸ καϑόλου ροτγοπίϊαῦαν (γ8 28. 29) πθαυθ΄ 'ρβὼ τῆς ἀρχῆς 
οδῦ: 1140 Ὁ 88 5. τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐπιστητοῦ οὐκ ἂν ἐπιστήμη εἴη; οἵ. 
100 Ὁ 10 τῶν ἀρχῶν ἐπιστήμη μὲν οὐκ ἂν εἴη. 86 ῥΥϊποίρΙογαχα 60- 
συϊθίοπθ, βἰπθ απῷ ἀοιπομδύσγα πο πα]18, δῦ, αἰϊαπᾶθ δοοορύ ἴῃ 118. γϑὺ- 
βαῦαν απδὸ ἐξ ἀρχῆς (ἐκ τῶν καϑόλου γ8 29) νἱὼ 80 ταύϊομπθ οοποϊπάση- 
ὑατ; οααξίαβαιθ οὖ τϑοὐϊαβ οχ Αὐ᾿ϑϑοὐθ!οᾶ βοπιθαυϊῶ ἵρβῶ ἡ σοφέα ἀϊοϊ- 
ὕὰν ἐπιστήμη. κεφαλὴν ἔχουσα τῶν τιμιωτάτων 1141 ἃ 19, αὐδη ἐπι- 
στήμη περί τινας αἰτίας καὶ ἀρχάς 982 ὦ 2; αὐδγηνβ οὖ ἰδ] Ῥ6Ὶ 
αὐϑηᾶδιη ἱπορίϑηι γο δα] οστιτι βα 8 Θχουϑθηῦαγ. Τύδατθ δα τ68 ὁΟρηο- 
Βοθηαθ ἐπιστήμη τηθᾶϊο αὐδϑὶ Ἰοὺ οϑὺῦ, πϑᾶαὰθ δὰ βϑυϊημηῶ ὈΥϊποῖρία 
ἈΒΟΘΠἄθηΒ π66 ἀθβοοπᾷθηβ δα υἱψίπτηα τὰ καϑ'΄ ἕκαστα; αἴαπθ ταὐύϊοπο 
ΘΟρποϑοθπαὶ αἰδογὼ ὑδμύστη αὐϊδαγ, αἀαστη 1111π8 ποι δἷὺ ἱπᾶποίϊο απδθ 
ἀϊοῖθατ. 

7: ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς λέγομεν: 11 ἃ 1 πᾶσα διδασκαλία 
καὶ πᾶσα μάϑησις ἐκ προῦὔπαρχούσης γίνεται γνώσεως, δαιιθ 81 ἃ 40 
(γ61 68 Ὁ 18; 11Ιἠἃ ὕ 5) μανθάνομεν ἢ ἐπαγωγῇ ἢ ἢ ἀποδείξει. 

29. αὐδὴν: ἄρα ἀρχαὶ ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ν οὐκ ἔστι συλλογισμός: 
αὐοᾷ πὶ οοποράαύαν ααὺ το8 εἰς ἄπειρον ἀναχϑήσεται ταῦ κύκλῳ γενή- 
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σμός᾽ ἐπαγωγὴ ἄρα. ἡ μὲν ἄρα ἐπιστήμη ἐστὶν ἕξις ἀπο- 
δεικτική, καὶ ὅσα ἄλλα προσδιοριξόμεϑα ἐν τοῖς ἀναλυτι- 

80. ὁ συλλ.} ΚΡ συλλ. 81. ἐπαγωγὴ ἄρα] δοπ]. 46]. ΤΥΘη 6] ΘΗ}. 

σεται ἡ ἀπόδειξις (12 Ὁ 8 5.; 0. 16 5.)}; αὰο πἰγτοαὰθ οορηϊθϊο ἐο]]Θνθίαν. 
Ῥυϊποὶρίω γϑῖὸ μᾶθο βαπὺ 1Π8 πρῶτα 8. ἄμεσα 8. ἀναπόδεικτα τπηᾶθ ἀ6- 
τηοηβύγαςο οὐππΐβ Ῥχοβοϊβοισαν 71 Ὁ 20. 27; 12 Ὁ 20. 

81. ἐπαγωγὴ ἄρα. Ἠδυὰ τηΐγαμη ἴῃ π8ὸ γόοοθ τηυ]ίοβ οἴη ῖ556. 
γιάοίαν οηΐπι ἴα, τῷ νῷ δίαιι τῇ νοήσει βΒυϊημηῶ αἱρηϊξα8 ἀδγοραύῶ 6886. 
Θαυδ ἴῃ το, αἰ ἢοΊΠ όσα 1Π]ὼ αὐτὰ αὖ ἀηποξεξοπθ αὐϑδάδηη ΘΧΡ]ΟατῚ ροβϑιῦ, 
Ὀγθυῖδον ἀϊοδμ αὐἱᾷ βοπέϊδια. Νοϊαϊδ δπΐτῃ βᾶπθ Αὐϊβέοὐθἑθθ μΙ γΘυβΆ τα 
νου οορπίξίομθηι ἱπαποίϊοη! οὖ οχρθυϊθηίίδθ ὑσὶ θτιθυθ, αὖ ΡΘῚ Θατῃ ΠΙοϑαῦ 
ἀϊοθγθ τπθηξθιη οχηηΐα ἀθΌθ 6 τῇ ἐπαγωγῇ. Νἧὸ ἐβυῆθῃ τηΐηπ8 γΘΥΌΙΗ 
οϑῦ, ϑυμάθιη ἅππι ὅθ οορηοΒοΘ 18. ὈΥΠῚ1Β. ὈΥΙΠΟΙΡῚ15 ἔμοῖαῦ γουθδ, τϑ τη 
τα, ἀθβουῖθουθ ΒΌ]ογθ απδδὶ ἢδὺ ρϑὲ ἱπαποίϊομθιη. ψοὶαῦ Απβ]. Ῥοβύ. Β 
19 (αὑο οἀρύθ. τηδ!ρὶβ Ῥϑυβριου ὑαῦθ Θχ 6116 η8 πᾶ 46 γ6 ὩΘΡῈΘ ΥῸΡΘΥ185) 
ΘΧούϑιιβ 99 Ὁ 18 ,».περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν πῶς τε γίνονται. γνώριμοι καὶ τίς 
ἡ γνωρίζουσα ἕξις, ἐντεῦϑέν ἐστι δῆλον “ Ἴᾶνα ρᾷθμθ Ῥϑγδοίᾶ ἀϊβραία- 
ἰΐοπθ 100 Ὁ 8 η»δῆλον δὴ, ̓ παυῦ, ὅτι ἡμῖν τὰ πρῶτα ἐπαγωγῇ γνωρίζειν 
ἀναγκαῖον" καὶ γὰρ ἡ. αἴσϑησις οὕτω τὸ καϑόλου ἐμποιεῖ“. Ῥοβῦ αἰ 
1Π1ὸ νοῦν αὐἰάθιη φαἀγνοοοξ Ἰδπάδίατι πθὸ ἐδηθη αὐἰάατδηι δαατ, ἀπᾶθ 
ΘΟΡΏΟΒΟΙ ροβϑὶῦ δὴ αὐᾷ 116 ἄθ βᾷο δὰ πη ἐπαγωγῆς αὐδδὶ δτιοξατ 
γ61 οοπίυϊθτιουιῦ γ6] δα]οῖαῦ. Ουδο ἀπὰτῃ τῶ βιηῦ, ΠῸΠ Ῥοββιμη ΠῸΝ 
Βθηὐ 6 δυδδοῖτβ 608 (σοὶ αὖ οἸττη ΤΎΘΠΘΙ ΘΗ ΟΥρΊ τη) ΘΟη͵Θοῖββθ αὶ 
γύρα ἰδία, ἐπαγωγὴ ἄρα“ πὰ}]Ο πῦτο ΜΆ. δοοθπβθηΐο δ]ϊθθσδ 5 1000 
γϑ]θηῦ. Ιάσπθ 60 τηιὰρὶβ, αποηἶϑπ Πἴϊοὸ αὐἰάθπι ἸοοὰΒ ἴπ46 8. γϑὰ 9ὅ δ 
τὴν διδασκαλίαν τοβριοῖῦ; δἰααϊ πθοθββαυῖο τϑ] 1 18. βϑη θη 8 οὐβοϊζαν, 
τῶν ἀρχῶν αὐδίθηιβ αὐἰάθηι διδαχταὶ καὶ μαϑηταὶ 5βἰεῦ ππῶτ ἐπαγω- 
γὴν 6886. Νβαὰθ ἰριδαν οριιβ οϑὺ 6 βου ρὑϊβ Αὐ᾽βύοθ!β πὸ Θχθιηρὶδ 
ΘΟΠαΌΓΘΤΘ ααϊθαβ οβέθπαδίαν, ΠΟμπα πα πδπ ἴῃ πῆ, τ οοοαραίαπι 80υ]- 
Ῥὕύογθιη αἰ χΊβ88 αυοὰ οατη ππὶγουβῶ ἰρβῖτιβ ἀοούχϊπηξ ΗΪΠῈ8 οοποϊπηθγθῦ 
(γο]αὐ 1297 Ὀ 84 ἷπι Ἁ]1ὰ ααδθϑέϊομθ δταν ᾿βδίτηᾶ »»εἰ οὖν πά σης ὀρϑό- 
τητος ἢ ὃ λόγος ἢ ἡ ἀρετὴ αἰτία, εἰ μὴ ὁ λόγος, διὰ τὴν ἀρετὴν ἂν 
ὀρϑὸν εἴη τὸ τέλος“). 

81, ἐπιστήμη ἕξις ἀποδεικτική, Τφοῖθο βοροβιζα ᾿παπούϊομθ ἃ 58]- 
Ἰορίβιιο (γ8 28) τὸ ἀποδεικτικὸν δυοθβδιυν; πϑπ,, ἀπόδειξιν λέγω σὺλ- 
λογισμὸν ἐπιστημονικόν “ 71 Ὁ 18. 

82, καὶ ὅσα ἄλλα προσδιοριξόμεϑα ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς: Υ. 71} 20 
. ἀνάγκη τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην ἐξ ἀληϑῶν τ᾽ εἶναι καὶ πρώ- 

τῶν καὶ ἀμέσων καὶ γνωριμωτέρων καὶ προτέρων καὶ αἰτίων τοῦ συμ- 
περάσματος κι τ. Δ. Ἠδθο νἱαθηίαν ργοΐθοῖο προσδιορισμὸν ἐπιστήμης 
καὶ ἀποδείξεως οἰἥορτθ, ἐυαβύσατι Ῥαύνϊοῖτιβ ΟὉ νϑυθα ἰδίῳ ν8 82, ααϊ- 
ῬὰΒ ἴῃ Απδ]. ἤθη ερξἰοβοχσὲ, ΒΌΒΡΙΟΙ ΟΠ ΘΙ την θδὺ ατιεΐβὶ ΑὩδ]γ ἐϊθα Ατι- 
βύοίθ!β ποη δβϑβθηΐῦ, [ἴπ|Ὸ ὀχορίαἴηπα, 51. ῬΒΙ]ΟΒΟΡα5 ἄστη ἴῃ 8110 1010 
δ δἸϊθτη ἴρβῖπ8 ΠΠρσαμπι ρῥγογσοοαῦ πυβαϊδηι ἱπίογργθιϊθυβ τη] οὙ65. αΠἢ- 
ουἰδεαῦοϑ. αὐξυ 15βθύ, 

; ἄρα ἀρχαὶ ἐξ ὧν ὃ συλλογισμός, ὧν οὐκ ἔστι συλλογι- 1τ139}80 

᾿ 



982 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚΒ ἘΤΉΤΟ. 

Ἐρ ρτὶ Ὁ ᾧ 3 1189 088 χοῖς ὅταν γάρ πῶς πιστεύῃ καὶ γνώριμοι αὐτῷ ὦσιν αἷ Ζ 3 
ἀρχαί, ἐπίσταται" εἰ γὰρ μὴ μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος, 
κατὰ συμβεβηκὸς ἕξει τὴν ἐπιστήμην. περὶ μὲν οὖν ἐπι- 
στήμης διωρίσϑω τὸν τρόπον τοῦτον. 

τᾶ0.. τοῖ δ᾽ ἐνδεχομένου ἄλλως ἔχειν ἔστι τι καὶ ποιητὸν 
καὶ πρακτόν, ἕτερον δ᾽ ἐστὶ ποίησις καὶ πρᾶξις" πιστεύομεν 
δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις. ὥστε χαὶ ἡ 

88. ὅταν γάρ πὼς πιστεύῃ καὶ γνώριμοι αὐτῷ ὦσιν αἵ ἀρχαί. 
πῶς“: ΠοΟ Θηΐπι αὐαοηϑηι Παρθαῦ τηοᾶο βοϊθηύίδθ ἤθη οϑὺ (γ. δα νβ 2) 
πθαὰθ ἰριθαν Πα7ὰ5 αἀἰδραύαύϊοηϊβ. ϑ'8α ορουύθυθ ρυϊποῖρῖα τϑ]α 18 οτηηϊ- 
Ὀὰ8 τϑῦυ8 οθγύίοτα (πιστότερα) οὖ τηδρ]8 ρϑγβρθούα (γνωριμώτερα) Βἰηῦ, 
πηαϊασθ οοπβίδῦ. 

84. εἰ γὰρ μὴ μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος 80. ὃ ἐπιστάμενος. πι- 
στεύει. καὶ... γνώριμοί εἰσιν αἵ ἀρχαί. Τύω Θηΐπι πθ βαμπὺ χυΐάθηα 111 το- 
γϑιϑ, ἀρ χαὶ γνώσεως. Αἰααὶ οὐκ ἐνδέχεται ἐπίστασϑαι δι᾿ ἀποδείξεως 
μὴ γινώσκοντι τὰς πρώτας ἀρχάς (99 Ὁ 20) οὐ τὸ ἐπίστασϑαι ὧν ἀπό- 
δειξίς. ἐστι ((. θ6. συμπέρασμα αὐποδουπαμθ) μὴ κατὰ συμβεβηκός, τὸ 
ἔχειν ἀπόδειξίν ἐστιν 11 Ὁ 28. 

2) Τέχνη 1140 ἃ 1 ---28. 

«ΑἸ ογανην σογυνιβ γον, ἔην φυνΐδιι8 ἡ διάνοια υογϑαΐι", τὰ ἐνδεχόμενα ϑιμιΐ; 
ἐηίογηο ἴαος αἰογιέ τὰ ποιητὰ δὲ τὰ πρακτά. Ενγὶξ ἐσίξιν" χιιαοάαηι 
μετὰ λόγου ποιητικὴ ἕξις (--ἃ 6); φιαηι, 8] γΤαϊο γοοία 81ξ, αὐίθην 6886 
δϑδίγνιβ ---ὦ 10. ϑγεοίαί υθγῸ αγὖϑ αὖ τὰ «ὐ βαΐ αἰέηιυα, χιιοα βοϊϊοσί γι6ς 
ηρροβϑίίαϊε ἢὲ Ἠδημδ α 86 8. φύσει; Ἠ60 ηνέγιβ αϊυογϑιύην 68 σθηι8 τῆς 
πράξεως, αὐ αὔῇἔἝνγιδ χιιοάαην πιοᾶο αὐ ζογ8 ---ἃ 10. 117 ---20. ἈἿ τία 
αιυϊάοην γαΐζιι ὁδὲ χιιοα αὐ ὺ8 10 αἰϊοοθαΐζι" 6886, Ἠδημθ οϑϑοιγθην ηυϊά 
81: ἀτεχνία -- ἃ 28. 

Ῥοβὺ οῷ αὐδθ 80 ἰηἰξίο δᾶ ἢ. 1107. Ῥυγϑθιαιβίμηβ, ΠῸ85 αὐϊάθιῃ παυᾶ 
Δα αἰγθιητΒ ΟἋΥ 6 Ῥοδέϊοῦ ἴθ Εὐμῖοα, ἐγαδαοῦα 50 ἡ τέχνη, αὖ πδὸ αυδ6- 
βίγισησβ αὐἰᾷ πὰο ἰαοϊαῦ βοϊθηύίαθ (ϑεωρητικῆς) τηθηθο. ἴπ|οὸ 51 αὐἱὰ 
Θχουβαίίΐομθ δρϑῦ, Ἰοῆρθ δἰτπᾶ δῦ. Νδτη ΕὐΒΙθουαμι ΡΥ ρτῖῶ αὐθθδίϊο, 
αυδθ ἃ Ῥοδίϊοθ ἔδσθ δἰΐθπδ θϑὺ, πΠ6 σϑῦρο αὐἱάθηῃ ποὺ ἴῃ ᾿ἰΌτῸ ἐδηριίαγ: 
αὖ ἸρΠΟΥΘΙα5, ααοπδπι ΒΘΗΒὰ 815 8 Ὀθαύδιηῃ νἱύδπι πΘΟΘΒβατΙδ, 6586. 6ΘῊ- 
θαι; γ. δᾷ 1189 Ὁ 1--4. --- Νβαὰθ 1ἃ ἀυθίπμι οϑύ, ααΐῃ Ὀγθυ 8 μ8Θ0 
ἀοδοτίρεϊο ααὰτι δᾷ τὸ διανοητικὸν βρθοίαγοὺ τὴ δι οΆ ΤΩ ὑούϊι8 σΘΠΘΥΙΒ 
ΠΟ ΟΠ ΘΙ ῬτΟΡοβαθυῖῦ. υθχπδάτηοάθμῃ Θηΐτη δᾷ τὴν φρόνησιν, τῦ γὙ6 16 
βὺ πρακτικὴ ἕξις μετὰ λόγου ἀληϑοῦς, αἰῖα, νἰτίαβ (τοῦ ἤϑους) δα]αη- 
σἰθαν, ων οὐΐαηλ ταΐπὰβ 818 ἴῃ γϑοίῷ, γτϑύϊοηθ, 81π0 αὖ 6586 πθατῖῦ, ὌΝ 
Ῥοβῖῥα οϑὺ, 864 δοοϑᾶδὺ γϑὶ βαρϑιὺ ορουίθὺ δύναμίς τις (ποιητική)."- 
ἄτεχνον ἴγὰ 915.) ἀπῦτῃ Θατῃ ἀἰχθυὶβ 6586 ααἱ ΠΟΟ ἴῃ ρΘΠΘΙΘ λόγον  νϑν 

βθαυδύαν ἀξ 

1. ἔστι τι καὶ ποιητὸν καὶ πρακτόν 1. 6, αἰϊπἃ αὐἱᾷ ποιητόν, αἸϊυὰ 
πρακτόν. -Τιοαπαπῦαν ἰδ} τηοᾶο; πθαὰθ. 88 δ Ῥαυϊου]αγττη. καὶ--καὶ 
αὐϊάαπδηι ΜΡΟΟῚ Ε Βα θοῦ. 

ὃ. πιστεύομεν. . καὶ τοῖς ἐξωτεριποῖς λόγοις: γ. δα 1102 ἃ 20. 

ὃ» 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ, 118. Ζ 4. 98 

Ζεμετὰ λόγου ἕξις πρακτίκη ἕτερόν ἐστι τῆς μετᾶ λόγου ποιη- τ40 «4 

φοῦ 

τικῆς ἕξεως. διὸ οὐδὲ περιέχεται ὑπ᾽ ἀλλήλων οὔτε γὰρ 

ἡ πρᾶξις ποίησις οὔτε ἡ ποίησις. πρᾶξίς ἐστιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ 

οἰκοδομικὴ τέχνη τίς ἐστι καὶ ὅπερ ἕξις τις μετὰ λόγου 

ποιητική, καὶ οὐδεμία οὔτε τέχνη ἐστὶν ἥτις οὐ μετὰ λό- 

γου. ποιητικὴ ἕξις ἐστίν, οὔτε τοιαύτη ἣ οὐ τέχνη, ταὐτὸν 

ἂν οός τέχνη καὶ ἕξις μετὰ ἀὐύγὸν ἀληϑοῦς ποιητική. ἔστι 

δὲ τέχνη πᾶσα πὲ τερὶ - γένεσιν, καὶ τὸ τεχνάξειν [καὶ] ϑεω- 

φεῦν ὅπως ἂν γένηταί τι τῶν ἐνδεχομένων καὶ εἶναι καὶ 
μὴ εἶναι. καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ 

» 

ὅ. ΚΡΤΡῸΡ περιέχεται. 6. δ᾽ ἡ] ΚΡ δὴ. 11. [καὶ] 560]. 6. 60η]. 
ΤΥθμ ΘΙ θη. 8]. 

ὅ. διὸ οὐδὲ περιέχονται ὑπ᾽ ἀλλήλων: αὖ βαρτα τὸ τέλος οθοτίθ τῆς 
πρακτικῆς ἀϊοοθαύαν ἄρχειν καὶ τῆς ποιητικῆς 1189 Ὁ 18.5: αὐοᾶ γ6γῸ 
ἴω ἄρχει, ἰάθη οὐ περιέχειν αἰοὶ ρμούοβῦ,. ὅδ. οὐημῖπο ᾿πᾶὰθ ἃ υ8 1 ἴζδ 
αρὶδαγ, αὐδϑὶ 1Πὼ 1189 Ὁ 1 584. πο ργϑθοθββιββθηῦ. Νϑαῖθ Θηΐπι 18 οαϊ 
οῷ δηΐθ οουϊοβ ουϑηὺ αὐ 1116 πὸπ ἰαηύατη 6 ἀἰβουϊτηΐηθ Πουύττη σΘ6η6- 
γῸ1, γϑέαμη οἰΐδιη ἀθ γϑύϊοημθ ϑουαπιὶ ἰπῦθυ 86 ἱπαϊοαΐα βαπῦ, 7δπὶ δὰ 
πα τῶν ἐξωτερικῶν λόγων ὑθδὑϊπποπίππι ΡΘυ αρ βδθῦ. 

9. 10. ταὐτὸν ἂν εἴη τέχνη καὶ ἕξις... ποιητική. ἘδοίαΘ. Βαϊ 
ῬΘΙ ἱπάπούίομπθηι γ8 6 8α. ἀββηιομὶ, αὐδθ ἴπ Θχίγθημο οῶρ. γ8 20 ἄθημο 
Ῥυορομπίδυν, δᾶ τϑπὶ πὶ] ῶπι Δι ] 5 δἀαϊδαγ. Θυδθ Θηΐπι γβ 10 (ἔστε 
δὲ...) --ονϑ 230 6 ορϑογῶ δυξϊβ ργορυϊῷ, ἀϊνθυβῶ 8. 8118 ααἱθυδάδιῃ 66- 
πουΐθαβ, βδασαπύαν, θῶ ποι. ὑϑηύαπι ομηηἶδ, τθοίαθ ἀθβηϊ ουβ 1π θ]]Πρσθη- 
ἀῶ ἰρβῶ οοπέϊποηίασ, βθα πτιυ]ίω γϑπασπηθαν αἀαδθ δαὺ ᾿πβαπὺ ἴῃ 111ἃ 
᾿πρ]1οἱζα, δαῦ ῬΘΥ ποΥϑμ, φυδθδίϊομθτα ἘΠαβέγαπᾶδ, δγϑηΐ. 

11. τέχνη πᾶσα περὶ γένεσιν: αὖ οὐΐδιι φρόνησις πᾶσα: τ. δὰ 1189 
ἃ 11. Οδπὰβ οαΐτα ορροβίδαμη (τὸ ἐπιστημονικὸν) περὶ τὸ ὃν 6886 νἱ- 
ἀἰχησβ. 

11. 12. καὶ τὸ τεχνάξειν, καὶ ϑεωρεῖν ὅπως... ϑουϊροπάθμι 6586 
»καὶ τὸ τεχνάξειν (86. ἐστὶ) ϑεωρεῖν ὅπως .. .“ οὕτὰ ΤΥΎΘΠαΘΙΘΗαΓρΡΊΟ 
411 νἀ θυπηΐ. 

12. 18. τὶ τῶν ἐνδεχομένων ... καὶ (τούτων τι) ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ 
ποιοῦντι: αἰταμπαιθθ ΠῸ0 πιὸ χ ἀυρ!οὶ νοοθ οὔτε γὰρ... οὔτε“ γ8 14. 
1ὅ τϑρϑῦϊ πϑιλΐμθυη ἴαρτοϑῦ. ϑορδυϑηθον Ὁ 60 ΘΘΏΘΥΘ «ασὰ ῬΘΏ68. Βογηῖ- 
ποθι οβὺ (οἵ, ,πᾶν τὸ δι᾽ ἀνθρώπου “ 1112 ἃ 88) ἤσχμη. ααδ προθββιθαῦθμι 
Βαθθηῦ ὄπτα παίατγα!α αὐϑθοῦπαιιθ βθὰ οὗ ᾿ρϑῶ θϑημᾶθηὶ ΒΘΙΏΡΘΙ ἸΘΡΌΙΩ 
βϑαπαηθαῦ βθὰι ἐνδεχόμενα Ββαηί. 

18. 16. ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι... (ἃ) ἐν αὑτοῖς ἔχουσι τὴν 
ἀρχήν: ποο αὐἰάθια ἰρϑάϊα 1ᾷ οϑὺ αἀποᾶ παύαγδτη ἀϊοίτηυβ (τὰ μὲν γὰρ 
φύσει ὄντα πάντα φαίνεται ἔχοντα ἐν ξαυτοῖς ἀρχὴν κινήσεως καὶ στά- 
σεως κ. τ. Δ. 192 Ὁ 18 5.); Πα νϑῖὸ αὖ ἡ μεταβλητικὴ ἀρχὴ 510 ἐν ἄλλῳ 
ἡ ἄλλο Ῥτορυΐαιη ϑβὲ 6]υ8 δυνάμεως αὐδ6 οὖ ππίγθυβαμι ἀυέθμν δια ρ]θοὐϊ- 
ἰὰχ (ν. 1040 ἃ 80 “--- Ὁ ὅ). 

Η) 
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984 ΑἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕἘΤΉΙΪΟ.. 

᾿μο αι ποιουμένῳ οὔτε γὰρ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων ἢ γινομένων ἡ Ζ « 
ιῦ τέχνη ἐστίν, οὔτε τῶν κατὰ φύσιν" ἐν αὑτοῖς γὰρ ἔχουσι 

ταῦτα τὴν ἀρχήν. ἐπεὶ δὲ ποίησις καὶ πρᾶξις ἕτερον, 

ἀνάγκη τὴν τέχνην ποιήσεως ἀλλ᾽ οὐ πράξεως εἶναι. καὶ 
τρόπον τινὰ περὶ τὰ αὐτά ἐστιν ἡ τύχη καὶ ἡ τέχνη κα- 

ϑάπερ καὶ ᾿4γάϑων φησὶ «τέχνη τύχην ἔστερξε καὶ τύχη 
90 τέχνην.“ ἡ μὲν οὖν τέχνη, ὥσπερ εἴρηται, ἕξις τιρ μετὰ 

λόγου ἀληϑοῦς ποιητική ἔστιν, ἡ δ᾽ ἀτεχνία τοὐναντίον 
μετὰ λόγου ψευδοὺς ποιητικὴ ἕξις, περὶ τὸ βάθρου τ 
ἄλλως ἔχειν. 

τον 

10. ταῦτα τὴν] ΚΡ ταύτην. 18. τὰ αὐτὰ] ΚΌΜΡ ταῦτ᾽. 
ἀνα ὑσς κα Ξ . 

10. ἐπεὶ δὲ... ἀνάγκη τὴν τέχνην... οὐ πράξεως εἶναι: ποι Βα 8 
Πγυλδτη πᾶπο ΘΟΠΟΙ βΙοθθτι ἴοτθ ραοῦ, πὶ θϑδάθιη δὰ δηΐθ υ8 1- -ὁ 46- 
τηοηδύνα ον, οβϑϑηύ. Αὐὐδίηθη Ἰαθθθαῦ, αὐὰηὶ γ8 11 86. Βθυύτηο δι ἃ] βοοι- 
πθπᾶδ, σϑηθιθ ϑοοθδδίβϑθῦ, Ὧ6 τὴν φρόνησιν αὐυἰᾶάθηι ργαθίθεϊσθ. Θπδθ 
Θηΐτ ΡυΐαΒ αἸ]αῦα, ογαπὺ, Ρ]θγϑατθ οομημαπηῖδ, θγπὺ πράξεως οὐ ποιήσεως, 
πιοᾶο πθ τὰ πραττόμενα ἴω τῷ πράττοντι ορροπδπίαν αὖ γ8 18. 14 
τϑοῖθ τὰ ποιούμενα τῷ ποιοῦντι ᾿βαπῦ ορροῖία; γ. δὰ 1189 Ὁ 1--4, 

18. περὶ τὰ αὐτά ἐστιν ἡ τύχη, καὶ ἡ τέχνη. Νοη δανθυβαύαν {πᾷ 
»τεχνικώταται (ἐργασίαι) ὅπου ἐλάχιστον τῆς τύχης“ 1208 Ὁ 806 οὐ εϊ- 
ΤΩΣ Π1αν οὖ 1907 ἃ 4: οὗ οὖ αἰΐαμπι δ᾽ αβάθιη Αρδύμομβ βϑηϊθηθίθμι ἱπ ἸοθῸ 
Ἠμποὺ, 1892 Ὁ ὅ β8ᾳᾷ. Νβϑὸ δπιθη ἰὔα τηυ]δαμ οτημῖηο ᾿ἰδὺϊ απαδϑύϊοηὶϊ ἀἃ- 
ὉΠ ααἱ ΟὈβουταπι 6886. ΟἸΠΏΘΙΩ τύχης ταὐϊοπθπι τοραϊαγογύ. Οοείο 1ὰ 
ἰΐθιυ. συμ οϑῦ, πῸη τηΐπιβ τῆς πράξεως δαϊαίτίοοιι ἔουύπηδπι 6588 
ταυ!ϑοβαθθ 11 ἴῃ γϑθτβ σΌ ΘΠ α15 ρϑυτη]δατη ἀθῦθσθ. Νθο ὕθιπθυθ ἔβούτμι.. 
δῦ, οὖ ἴῃ: 115. οἂρρ. απἰθαβ δοοαγοαξάτιθ 1ῃ παύατδιη τῆς τύχης Ἱπαπϊγοθαὺ 
(Ρμγ5. Β ὅ. 6) Αὐϊϑυοίθιθβ αἰχουϊῦ, περὶ τὸ αὐτὸ διάνοια καὶ τύχη“ 
197. ὦ 1 οὐ 10. Ὁ 8 ,ἀνάγκη περὶ τὰ πρακτὰ εἶναι τὴν τύχην΄". 

21. ἡ δ᾽ ἀτεχνέα: ἴῃ το]ϊαιῖθ. ἀϊαποδίϊοϊβ νἱνυπἐι τι ματι. υἱσδα 
ΟΡροβιῦιβ ἴθσθ. πϑρθούιβ θϑῦ. 

8) Φρόνησις. 1140 ἃ 34 -- Ὁ 80. 

(ιν χιαϊίδοὶ ἐν γ6 φρόνιμος Οθηϑβοαζμν" 18, ιν ργοροβίίο αἴΐχιιο [16 
φγοθαμᾶο οι πον δὲ αγϑ γϑοίθ ἀοϊἐϑογαξ, τὐρυΐυθνδ6 ὑθγὸ φρόνιμος ἀέ- 
οογηάι8 δὲ χιῦΐ γϑοίο οοηβέϊίο ὧ6 ἐδ χίαθ οηυρῖηο αὐ υἱέαην οογμαμοαηέ 
φὐλένν (--- ὡ 81), βοηιυίέι' τὴν φρόνησιν, ἐμ ἃ 8οἰθγ ϊᾶ (ργορίον τὸ βου- 
λευτικὸν) ἐμην αὖ αγΐο (φιοπίαηι αὐ αἰλωα γογηθην φογι8 8ροοία!) αὐνογδαηι, 
ἕξιν 6886 πρακτικὴν μετὰ λόγου -- 7. ὕὐηιᾶε Παθο ἰαινιβ ὑϊ8 Ῥγαθδουϑζηι 
ἐγύθινίινν, χυυὶ γοῦτι8 ἀοηιοδύϊοϊβ υοἷ, ριυυδί ο᾽δ ὕ6η.6 ,Ῥγαθβμμθν γι ὦ 11); Ἠ66 
ηνΐγνιιβ ἀοβγυϊἑἑογυὶ ἀοοινηθγυίο ὁ8ὲ μοηιθη, σωφροσύνης ἵ. 6. σωξζούδσης φρό- 
νησιν; τηϊοηρογωρίζα ᾿οηΐηι,, ἄτην ργαυαβ᾽ υοϊιυρίωϊοθ απΐηιο ργαθοίρί ηια- 
αἴηνο οωροίογαβ 6886, 668. ἑωρένηη ηνορϑτβ οορίξαὐίοηο8. ρενυον ἐξ, χυναθ αὖ 
νἱξωην ἐηδεϊοηάαηι βϑρδοξαγι --- Ὁ 21. --- Ὑ ϑουυθηι Ῥούζιι8 φιαην αγοηι ἡ 
φρόνησις 86 ργαθβίαϊ; υἱγέιιΒ τοῦ δοξαστικοῦ; Ἠδῆν6 ἔη,. βοϊἃ γαΐίογιο ρο- 
δία, οὐϊ]έυϊοηα ογυΐην μογν οὐγιυίξαν" --- Ὁ 80, 



ΝΙΟΌΟΜΆΟΘΗ. 118. Ζ ὅ. δῦ 

Ζὺ περὶ δὲ φρονήσεως οὕτως ἂν λάβοιμεν, ϑεωρήσαντες τ140 κ54 
τίνας λέγομεν τοὺς φρονίμους. δοκεῖ δὴ φρονίμου εἶναι τὸ 5Ὁ φ 5 νη τ 

δύνασϑαι καλῶς βουλεύσασϑαι περὶ. τὰ αὑτῷ ἀγαϑὰ καὶ 
συμφέροντα, οὐ κατὰ μέρος, οἷον ποῖα πρὸς ὑγίειαν ἢ 
ἰσχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ξῆν. σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ 
τοὺς περί τι φφονίμους λέγομεν, ὅταν πρὸς τέλος τι σπου- : 
δαῖον εὖ λογέσωνται; ὧν μή ἐστι τέχνη. ὥστε καὶ ὅλως ἂν 80 

Ἐ εἴῃ φρόνιμος ὁ βουλευτικός. βουλεύεται δ᾽ οὐϑεὶς περὶ τῶν 

ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδὲ τῶν μὴ ἐνδεχομένων αὐτῷ 
-" δ . ΄ , ξ ἔν [Ὁ δ 

πρᾶξαι" ὥστ᾽ εἴπερ ἐπιστήμη μὲν μετ᾽ ἀποδείξεως, ὧν δ᾽ ἔς 

" Ὰ τ ; ἴὰ νἱ-ῇ ν᾿. 

21. ἢ] ΚΡῚ,» πρὸς, ΜΡΟΡ ἢ πρὸς. 29. πρὸς] Κῦ πρὸς τὸ. : τ θεν 

28. πρὸς τὸ εὖ ξῆν 8. πρὸς εὐπραξίαν (ν. Ὁ 7) 5. πρὸς τἀνϑρώπινον 
ἀγαϑόν (γ. Ὁ 21): τὴν εὐδαιμονίαν. 

80. ὧν μή ἐστι τέχνη: μου ἴπ 60 ααἱ περί τι φρόνιμος οδϑὺ (γ8 29) 
αααϊίατν, ααδεὶ ἴῃ 60 αὶ ΟἿ πἶποὸ Ῥυπᾶθηβ οϑὺ δα θαπᾶθη τ πὶ βυΐθοθ- 
τὴν γῸχ ηφπρὸς τὸ εὖ ζῆν“ Υ8 28. Νβρο 881Π6 51π6 οωπβᾶ δα]θούσσῃ οϑῦ; 
τὸ λογίζεσθαι δαῖτα αἴαπι τὸ βουλευτικὸν (γ5 80. 81) Δοατα! ον δᾷ τὸ 
ποιεῖν δίαπο δᾷ τὸ πράττειν ρουύϊπου. --- Οὐποϊπβῖο ἰριθαῦ ὥστε καὶ 
ὅλως ἂν εἴη φρόνιμος ὃ βουλευτικός γ880 ἴῃ οᾶπὶ Ὀγουϊαΐοτα οοη γαοία 
οϑὺ ἰαπαῦδπι Βα 5 μαθθαῦασ Ὁ πὑπῶ βοϊθηθϊα τὴν φρόνησιν ἀΙἸΒΟΘΙΗΙ. 
Βδάρτιαιιθ ταίϊϊομθ ρουριίασ: πῶπι. αὐοα Ὁ 2 ἴῃ δροάοβὶ βι)] ηρΊΣ 
οὐδὲ τέχνη“ ἴῃ ῥυίοτθ βϑηϊθιἐ,, βουλεύεται δ᾽ οὐϑεὶς...“ (ὁ 81--Ὁ 1) 
ποη Βαροῦ αὰὸ ηἰξαίαν. 

88 58αᾳ. ὧν δ᾽ αἵ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν: ν 465 ᾿ἰδίαβ τὰς ἀρ- 
χὰς Ἰᾶτὰ 6888 Βαρυθιηση ἤπθηὶ δ αἀπθὰ ἀθ]] θογαῦϊο οὐατΐβ τϑίδυῃτ. 
Θαΐ 51 ἃ αὐἱδυβάδτῃ ῥγανῖβ βεα] ἶβν Βουατηΐθαβ αὐ ρϑύνϑύβ θχοοριἐαθιιβ 
810 δα 6586 πορϑύιν (Ὁ 17 .--- 20), Ιᾶθο βῶη παυᾷ ἀθβίηϊὺ σου ϊββίτητιβ οὖ 
ὙΘΙΊΒΒΙΠ.τΙΒ. 6586, αὖ π11] οὐδίθῦ ἀπουηΐητιβ 1η46 γϑοϊᾷ ἀθυηοηβίγαθίομθ οοπ- 
γἰποδτηῦν αὐἱὰ Βαποίαδθ ἀθθθαῦαν ἸΘρῚ. ---  ΝῸΝ βε ϊβ πὸ ἴῃ τῷ αἀἰβυϊηρστη 
Αὐἱβὺ. ἄπο τηθηξΐβ τησπθτα. ΠΙῸ θηΐμι ἀρ] Ὀοταῦϊο, ατιὰθ ρσορίθυ τὸ ἐν- 
δέχεσθαι ἄλλως 5ΘΙΏΡΟΥ ἴῃ γαγϊθίαθθ ὑϑυτπὶ απδ81 δα ἱρτιδγιτῆ γ61- 
βαΐαν, Ταϊαγσατα Θυθηὐιτη ΟΡΘΙ8 ῬΥΟΡΟΒΙΟ αὔαπθ βαθβιάϊοστσι απᾶθ οοτη- 
ῬΑΙΑΤῚ ροββιπῦ βαϊποϊθηύατη οοτηραίαῦ; ν. 1112 Ὁ 15 βα. Θὺδ ἴπ τ 
Ῥυϊποϊρίασα. (ἀρχὴ) οεῦ αἀπθιποσπασθ θυθηθαμη βαὰ ατιδδὶ νἱῶ οὖ τϑίϊοηθ - 
ἴα ῬΥΟΘΌΤΑΙ ῬΟ586 αὖ ῬγΟΡΔΌ1Π15 510. Ηδηο γϑῦοὸ ἀρχὴν π60 γἱσύαβ ῥγο-. 
σοπυιῦ πϑαὰθ ᾿ηξθιηρογδηύί ᾿ηβύϊαβ 1010. Αὐ ῥυοσβιβ δου ἀθ!θογαῦ 
οἱ γ61] ἀμῖγθυβθ υ8] ἴῃ βἰπρΌ]δΥἹ δἰϊαπᾶ το δᾶ ἴδβ οὖ πϑίαβ ἑδηαῦδιι δα 
Βα μηδτη ἰΘρθμπὶ υἱύαθ ϑαβρίοις ; πθαὰθ θηΐμῃ 111, ἄτπτῃ γϑύατη ΘυθηθΠΙ, 
51 ἴουβ ἴα ἔδγαθ, πὶ] ουταῦ, δοοίάθγθ ροξθδὺ αὖ βὺ8. ἀρχὴ τὰ ἱταρτοθὸ- 
ὈΠ|15 ἕαούα 810. --- Ὁΐτα ἰσιθαν ἀρ! θογαύϊο φρονήσεως οϑὺ --- βοϊΠοοῦ 
Ῥτὸ απὶγουβᾶ ἀοούτίπαρ Αὐἱϑῥοξο!οαθ ταῤΐομθ, απ ἀθβουρίᾶ τοῦ ἄν- 
ϑρωπίνου ἀγαϑοῦ νἱΐαθατο Ὀθαΐαθ παύανᾶ, απ8}15. 1Π1 ρ]δουῖέ, πα }π8. ρο- 
ΠΘ.15 αὐδϑοβίϊομοθ Υἱχ ροίθγαμπῦ 6 τηθαᾶϊο [0111 Βοιιθίατια πϑρ᾽θούαθ ρα Β51ΠῚ 
τοα πα αἰβρυίαίομηὶϊ οὐβαπὺ (οἴ, τὴν δεινότητα, τὴν ἀκρασίαν, τὸν πρα- 

Ατὶβε, Ἐπ, 2ῦ 



886 ἈΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ἘΤΗΙΟ. 

παραϑά αἱ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, τούτων μή ἐστιν ἀπό- 7 " 
86 δειξις (πάντα. γὰρ ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν, χαὶ οὐκ 

τ απον ἔστε βουλεύσασϑαι περὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων), οὐκ ἂν εἴη 

Ὡ  κ Ἐπέχο ἡ φρόνησις ἐπιστήμη, οὐδὲ τέχνη" ἐπιστήμη μὲν ὅτι ἐνδέ- 
πὸ Ἐς ἐχδται τὸ πραχτὸν ἄλλως ἔχειν, τέχνη δ᾽ ὅτι ἄλλο τὸ γένος 

: πράξεως καὶ ποιήσεως. λείπεται ἄρα αὐτὴν εἶναι ἕξιν 

ὕ ἀληϑῆ μετὰ λόγου πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαϑὰ 
καὶ κακί" τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ 
πράξεως οὐκ ἂν εἴη" ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλης. διὰ : 
τοῦτο Περικλέα καὶ τοὺς τοιούτους φρονίμους οἰόμεϑα εἶναι, 

ὅτι τὰ αὑτοῖς ἀγαϑὰ καὶ τὰ τοῖς ἀνθρώποις δύνανται ϑεω- 
10. φεῖν᾽" εἶναι δὲ τοιούτους ἡγούμεϑα τοὺς οἰκονομικοὺς καὶ 

τοὺς πολιτικούς. ἔνϑεν καὶ τὴν σωφροσύνην τούτῳ πϑύσανο- 

θεύομεν τῷ ὀνόματι, ὡς σώξουσαν τὴν φρόνησιν. σώξει δὲ τὴν 

ΩΝ {Ξτὶ τϑ τοιαύτην ὑπόληψιν. οὐ γὰρ ἅπασαν ὑπόληψιν διαφϑείρει 

: "7 οὐδὲ ἘΡ ΠΕΘΈΡΙΨΗ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρόν, οἷον ὅτι τὸ τρίγω- 

2. ἡ φρόνησις] ΚΡΜΡῬ φρόνησις. 0. 7. τῆς μὲν γὰρ --- εὐπραξία 
τέλος] Μυτοῦ. ροβὺ ποιήσεως γ8 4 ροπὶ νυ]ῦ; τϑοίβθ. 1. αὐτὴ] ΚΡ ΝΜ» 
αὕτη. 19. ὡς] οἴῃ. ΚΌΎΝΡ, 14. ΚΡΜΡ καὶ λυπηρόν. 

κτικὸν συλλογισμόν). Ταΐογρτοὺϊ γϑῖὸ ποπηππαῦδτα δα Πᾶ66 γϑρυθάϊθη- 
αἀαπὶ οϑῦ, μΘ αὐ]8 τηϊσϑίαυ ΟΌΣ ΠΟΠΏᾺ]]8, ποπ ἰπἐθυρτθίαπμαο δα ῥϑυβρίου- 
ἐαύθιη ρουαποδηΐαν, 

8ῦ 5. καὶ οὐκ ἔστι βουλεύσασϑαι.... ὄντων: ,,πϑαὰθ ΔῸ αἸὑδτῶ 
Ῥαγῦθ υ11ὰ ἀθ] 1 ογαίϊο δὰ θῶ βρθούαῦ αὐᾶθ ποὸμ ροββιιπῦ ποη 6886.“ Β6- 
Ῥϑάϊαμι ποὺ οϑὺ 6 υϑὰ 81 5. οὖ σϑθοΐθ δδᾶάθιη ρδυθημθδὶ ουτῃ ῬΥΙΟΥΘ 886}- 
ὑθαύα,, πάντα γὰρ“ ἰηὐθγοϊαθαια. Ναηι 5ὶ βουϊρύου. πᾶθο νοϊυϊββοῦ ῥτο- 
ὑαϑὶ ὥστ᾽ εἴπερ νβ8 88 δάβουϊι, ἀϊοθομπάσμη οταὺ καὶ μή ἐστὶ β. 

ὅ. ἕξιν ἀληϑῆ μετὰ λόγου: ἰάθιη γ5 20. 21; αὖ 8.8. Ὀ8 οσαῦ ἕξις 
μετὰ λόγου ἀληϑοῦς ἃ 10. 20. ᾿ 

0. τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος ἱ. 6. οὐκ αὐτὰ τὰ ἀνϑρώ- 
πῳ ἀγαϑὰ καὶ κακὰ ἴπ αὐἱδυβ τὸ εὖ πράττειν ροβίδατα οϑὺ. -- Υ. δὰ 
1189 Ὁ 1--4. 

9.8. τὰ αὑτοῖς ἀγαϑὰ καὶ τὰ τοῖς ἀνθρώποις... Εδάθιμ ργυάθηίϊα 

οϑὺ απ 5101 αὐἴδαὰθ οὖ συϑιϊα αἱβ γὙ681 οἰνι θα Ῥ6π6 οομβαθῦ, αὐ οἶκονο- 
μικὸς αἴαπθ πολιτικὸς οδὺ. Υ. 1094 Ὁ 7 εἰ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐστιν ἕνὶ 
καὶ πόλει (τἀνθρώπινον ἀγαθὸν). . οὐ 1141 Ὁ 38 ἔστι δὲ καὶ ἡ πολι- 

ι τικὴ καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ μὲν ἕξις. 
11 5. σωφροσύνη --- ἡ σώξουσα τὴν κα ὐϑνηδιν γ861] σωτηρία τῆς φρο- 

νήσεως αὖ ΡΙαίο (ταῦ. 411 6) Ἰοαυϊδαγ, ΚῚ ΠΟῚ ῬΓΟΥΒῸΒ τϑοῖθ, δ ῥιῸ- 
ἴθοῦο πϑαὰθ ᾿ΐα τ8]6 αὖ Αὐϊβίοῦθ!θ (μθάσιῃ ῬΙαύομθ) δι ἑπᾶϊ σηυτα, 5΄η 
ταῦ, 810 οὐγιηοϊορία, οὖ νσϑυτπ οὖ Ομ] η6. Ῥ]ΘΠΤΙΩ οὐ λίροονΣ ΔΥΡΤΙΘη- 
ὕαγα ἱπᾶ6 ροϑὑϊξαχῃ στ 30. ἦ 



ΝΙΟΟΜΑΆΟΘΗ. 118. Ζ2 ὅ. 81 

Ζονον δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαθ ἔχει ἢ οὐχ ἔχει, ἀλλὰ τὰς περὶ τὸ ττ4ον τ 

πρακτόν. αἵ μὲν γὰρ ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὲ οὐ ἕνεκα 

τὰ πραχτά᾽ τῷ δὲ διεφϑαρμένῳ δι᾿ ἡδονὴν ἢ λύπην εὐϑὺς 

οὐ φαίνεται ἡ ἀρχή, οὐδὲ δεῖν τούτου ἕνεκεν οὐδὲ διὰ τοῦϑ᾽ 

αἰφεῖσϑαι: πάντα καὶ πράττειν" ἔστι γὰρ ἡ κακία φϑαρτικὴ 

ἀρχῆς. ὥστ᾽ ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἕξιν εἶναι μετὰ λόγου “20 

ς ἀληϑῆ, περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ πρακτικήν. ἔάλλα μὴν 

“τ ἂν 

16. ΚΡ δύο ὀρϑὰς. 11. ἢ λύπην] ΚΡ ἡ λύπη. 18. ἡ ἀρχή] ΚὺΜ» 

ἀρχή. δεῖν] ΚΡ δεῖ. ΚΥΜΡΟΡ ἕνεκα. 91-- 95, Ἑὰλλὰ μὴν --- οὐ 

τέχνη Ὁ] Ἰοοὰβ 508Ρ.. 

16. αἵ ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὸ οὗ ἕνεκα: ,, ὥσπερ ἐν τοῖς μαϑημα- 
τικοῖς αἵ ὑποθέσεις“ 1151 ἃ 16. -- δαηίοπεϊα γοῦὸ 860 γβ8 12 --- 30 
Βτδν ἰββίτηδ, ὑπ 6 ῬΤΙΟΥΘ ἀϊβρυϊαϊίοπθ 5815 οομβύαῦ ὑστα Ουπ ΒΘαΌΘΏΕΙ 
θοποϊηϊ: γ. 1118 ἃ 84 ἡ ἀπάτη (περὶ τὸ βουλητὸν ἱ. 6. τὸ τέλος) διὰ 
τὴν ἡδονὴν ἔοικε γίνεσθαι: οὐ τοῦ μὴ φαίνεσθαι (γ8 18) γ6] τοιαύτης 
τῆς φαντασίας , «αἴτιος ὃ ἄνϑρωπος“" 1114 ἃ 81 --- Ὁ 8; 6Χ 118 αὐδθ 86- 
αὐπηΐαν γ. 1144 ἃ, 84 5.; 1151 ἃ 1 -- 19. Οὗ 9117 8 10 διέφϑαρται ὴ 
δι νητα διὰ φαύλας προαιρέσεις οὖ 488 ἃ 16 οὗ ἡ ὄρεξις, αὕτη 

ἀρχὴ τοῦ πρακτικοῦ νοῦ. 
30 5. ὥστ᾽ ἀνάγκη τὴν φρόνησιν... πρακτικήν. Ἐδηάθτη ᾿ΘοΊγηυΒ 

ἀοβ  ]ομθτι γ8 4-- ὃ; αὐἀδ ἱπᾶθ ἃ σνϑὰ 6 ἀϊδβραΐεαία, βαηῦ, δὰ ἀπᾶτα αἰ 1- 
τηδῖη Ῥατΐοπι ἀοβηϊξϊοηὶβ βρθοίαπῦ,, περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθά“: πῦο 
ἰσιθαν γοσθπὶ ὥστ᾽ ἀνάγκη τοΐοταβ. --- Αἰατὶ ποίαϊα πο ἱπᾶϊσηατα ἴπθ- 
τῇῦ, δοάθχηι ἔδυ τηοᾶο ἴπ ργδθοθάθηϊὶ οἂρ. ὈΪ ροβιύῶ ᾶδϑιι ἀθῆμηθο 6 

Ῥοϑὺ αἰθθγδιη ἤἥμθϑιῃ δι68888. - 
21 5βαα. ἀλλὰ μὴν τέχνης μέν ἐστιν ἀρετή κ. τ. Δ. Ἰία πδᾶθο ρῥτοῸ- 

Ῥοπαπέαν απαϑὶ απ ἰπ 60 γεγβαγθίαν ἀϊβραύαϊίο αὐ ΔῸ αὐτί ἡ φρόνησις 
αἰβοθυπογοῦασ; δᾶ θηΐπὶ υἱβ δβὺ ραυυϊουϊδυθτη ἀλλὰ μήν. Ουδηιαθδτα 46 
ἰβέδι απδϑβύϊομθ ρυΐϊάθπι Ὁ 2 --ἴ δοῦαχμη οϑὺ. Νβο 8ὶ πὰπο αὐδηθϑὺ ΟὉ 
οδθβαση νἱγυα 5 οὐμίοαθ ταῦϊο Βαθθμᾶδ 6586 νἱαθοαῦαν, 58 ῬυΟΌΘ 116 
οϑὺ ῬΙδπθ πορ]ρΡῚ αὐοᾷ δηΐθ τϑρουϊξατη ἀθῆπιξοπθιι (νυ. δὰ γ5 20) ορύϊτηθ 
ἀθτηοπβέγαϊυση οϑὺ ἱπαῖσθυ 1118 ΟΡ τὴν φρόνησιν (γ8 18 --- 20). ϑ6α 
οσουταπὸ Ῥγορῖαβ δοοθάθηξιθαβ ρασα αἀπδ6 5βἰρηϊἤοδββθ βυΐϊβοιηῦ. Αρτίαν 
Θηΐτη ἰπᾶθ ἃ ἂρ. 2 46 νἱγύυϊι θυ ᾿ἱπύϑυ αὐδ8 οὖ 818 δῦ οὺ φρόνησις; 
564 ἀθ υἱγίαϊι θυ5 ἀϊαποδέϊοῖβ. ποδὶ γ8 24 υἱγίαΐοιη Ἰοὺ αἴοθυθ 
τ Ά] θη, οοχύθ 1118, ποι αὐ ορροπθπᾶδ οταὺ (γ5 20), βθᾶ τηθηΐ. Νοη 
ὙΘΥΤΠ ῬΟΙΤΟ, τὴν φρόνησιν τηογϑ]θτη 6888 νἱσθαΐθια. Νϑο 7αϑί δγρα- 
τηθηἑδξϊοπθ ἥντηαΐο, δῦ οομποϊβῖο δῆλον οὖν γ8 24. Ουδθ γϑῖοὸ δΔῸ ἰμῖῦϊο 
δἀγοοαξαγ νἱγῦτιβ γ5 22 πϑαπθ οἰμίοω δϑὺ πθὸ ἀϊαποδίϊοα. ὅ1π 111ὰ ἀρετὴ 
ααδ8 ΟἸΩΠῖΠΟ ἴῃ Ῥουΐθούζμθ αὐδοῦπαπθ ροβιζῳ θϑὺ Θουησπθιηουδηᾶδ, ογαῦ, 
ἀαθίατῃ βα]ύθιη θϑὺ ὅππομ απθιηϑατηοάστῃ τέχνης οδὺ ἀρετὴ γ8 22 (α Ἴδη 
σοφίαν νοοδηῦ 1141 8. 12) ἰΐω οὐΐδτα φρόνησις Α]18 α]1ἃ 510 τιᾶρὶβ Θοπ- 
Βατησηεία. ΤάοΘΟ 8118. --- Εὐθπΐτη οὐϊαπιὶ θὰ αἰ γ8 2ῦ δα γϑϊὶαυδ 
Ῥουρταν ᾿πηροαϊδῳ δαηῦ. Νά 11υὰα γ5 3ὔ---28, αἰγῖτιβ βιὺ διανοίας ῥὑγὰ- 
ἀθηύία, απ αὐἰάθηη 6Χ 118, αὐδθ 1189 ἃ ὁ 5ᾳ. αἰοία βυπῦ, ἴδ 6116 τ κοοὰ 

20 Ὁ 



1140}39 τέχνης μὲν ἔστιν ἀρετή, φρονήσεως δ᾽ οὐκ ἔστιν" καὶ ἐν μὲν Ζ 

888 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΒ ἘΤΉΙΟ. 

τέχνῃ ὁ ἑκὼν ἁμαρτάνων. αἱφετώτερορ, περὶ, δὲ φρόνησιν 

,. ἥττον, ὥσπερ καὶ περὶ τὰς ἀρετάς. δῆλον οὖν ὅτι ἀρετή 

2ῦ 

80 

τίς ἐστι χαὶ οὐ τέχνη. δυοῖν δ᾽ ὄντοιν μεροῖν τῆς ψυχῆς 

τῶν λόγον ἐχόντων, θατέρου ἂν εἴη ἀρετή, τοῦ δοξαστικοῦ᾽ 

ἥ τὲ γὰρ δόξα περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν καὶ ἡ 
φρόνησις. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἕξις μετὰ λόγου μόνον σημεῖον 

δ᾽ ὅτι λήϑη τῆς μὲν τοιαύτης ἕξεως ἔστι, φρονήσεως δ᾽ 
οὐχ ἔστιν. 

ΡΤ κι ΚΡ ἥττων. 29. τῆς μὲν] ΚΡ τῆς μὲν τῆς ΤΡΜΡΟν μὲν 
τῆς). 

οϑὔαγν. Θυϊὰ γοτὸ απο δάμπιο τοῦ λογιστικοῦ νἱἀοὈαὐα 6886 ἣ φρόνησις, 
Βᾶπο τοῦ δοξαστικοῦ αἸοϊνατῦ Νδιηι γϑυτη απϊάθιῃ, ἴῃ Απδ] γὑϊοῖβ Ἰθοὶ 
δόξαν εἶναι περὶ τὸ ἀληϑὲς μὲν ἢ τὸ ψεῦδος, ἐνδεχόμενον δὲ καὶ ᾿ 
ἄλλως ἔχειν“ 89 ὁ. 2 (ρου]αβίγδξοαπο 1110 οαριδθ Απϑ]. Ῥοβέ. 4. 38 ἰμΐ6]- 
Ἰρίδαν, αὔδιη τϑοῖθ 1ὰ αποαὰθ αἸοὶ Ῥοββιθ); ἢθο ἔϑιηθῃ ΤΉΪ ΗΒ ὙΘΙΊΙΠΙ, Ἰη 
10815 ΕΠ Ή1ΟΙ8. ΑἸ ΟΣ ΟΘΩΒΘΙῚ 1111 Ὁ 81 (σ 6] 1226 ἃ. 2 85.) ,,.ὧὯ μὲν γὰρ δόξα 
δοκεῖ Ως πάντα εἶναι καὶ οὐδὲν ἧττον περὶ τὰ ἀΐδια... ἢ τὰ ἐφ᾽ 
ἡμῖν“; οἵ, 1146. 239 5. Ουογδαμη ἰρίθαν Πδ60 γ8 οὔ -98 βρθούδηὐ 
ΡΤ ἢ τοὶ ΘΟΡΏΪΟΟ πα}1]0 τηρᾶο δαρσοῦιν, δ ργορύθι. θϑᾶθῃι, ηἱ ῥ᾽ τῶ 
δαἀδαηέαν, ῥυῖοῦ οὖ βθηὐθηθια οὺ ΠΟ Π τιϑι18 ΘΠΘΘΡ5 το αιίαν, -- Ὠ6- 
πΐαιθ γβ 238-80, ἀπατα ποροῦαν ἡ φρύνησις 6588 ἕξις μετὰ λόγου μόνον, 
ῬΓΟΡΔΌ116 οοῦ δὰ ΠΙὰὰ νἱποῦϊαπι ὙΘΒΡΙΟΙΪ αὰὸ 11ὼ οὰπὶ οὐμϊοῶ νιχύαίθ 
οοπεϊηθαθαν; ΟὈ]γ]Ο ΘΠ) ΘΗΪΠ) (ν. γ8. 29) σἱγύαθ! τηΐητιβ ααδτη ταθηδὶ οἵ- 
ἤσογθ ρυϊάθῃι 1100 Ὁ 12 ---Ἴὖ δαϊνιτητβ; 864 1ῃ πο ροϑβὺ Ἰξογαύαῃ ἀ6- 
Πηϊδοπθπι γ8 ὕ. 20 Ἰρβατῃ μοο ἸΟα ΘΠ σθηῖιβ τηΐπὰβ ν᾽ ἀθαύων ἀἰβυϊπούτιτη 
6588. αὐδηι Ἰοοὶ γαύο βδαριύαῦ. Απ υεϊβ, αἰθθυῖαβ 111π8 ἕξεως μετὰ 1ό- 
γου, οΥτἱῦ ΟὈ] νοῦ ---ὀ Ουοᾶβὶ ἰσιθ θὼ αα86 ἱπᾶθ ἃ σνβϑὰ 21 ,,ἀλλὰ 
μὴν...“ Βιυθ] ποῖα βαπὺ ἀπὸ οὐὐαθα οομπίθιηρ]θτητιν, Π11 αὐἰάθτα οομ ποῦ 
αποᾷ οαυϊάθιη αἤατη Αὐἱβίοίθ]β οθυῦο ΠῸΠ 6886, 864 40 ἰηϊδίο τηϑ]θ δὰ 
Ῥυϊοσθμι βθυηοπθπι ΔαΠΙΙύω πο βε]ύθιη. ἰοθῸ οαποία ἀϊδραθαίζομϊ πη1- 
γϑύβδθ οἴδοοσθ ρούϊαβ ἀσθδιη ρυοῆσοτθ νἱἀθηΐαγ. 

4) ΝΝοῦς. 1140 Ὁ 51 ---- 1141 ἃ 8. 

νιν, σομιϑίθέ οἱ ργίμοϊρία 6886. ΟἹ γυΐ8 8οϊορέλαθ χα ἔρβδω ἀοηιοηδίγαγὶ 
μοημοαηέ (1189. Ὁ 80 54.) οὐ ωρῖυογϑαην ΟἩλγυδιι8. ἤμην γθὕιι8. ϑογιίαΐθηι αἰ 
χιυηηιιο {Πα χαθ αὖ ὑγυϊέϊο ογιιηιογαία ϑιυὲ (1189 Ὁ 10. 117) γ606Υγὲ: Ρ67- 
{ιιδέγά 8. οηιγυΐδϑιιβ. σοηογίδιιβ οἰῇοϊέιη", ργὶηοίριογινην ἐΠ]ογ νη. γϑοΐαην ἡ οὐϊ- 
ἐΐαηι εὐγοὶ ἀοθογὶ τῷ νῷ. 

Βα ίβ Βαθοίαν Βοο οαρΙύο, τῷ νῷ οθγΐδτηῃ οὐ Ῥτορυΐαμη απδηάδηῃ .56- 
ἄθια ρῬᾶτϑ. Τπιηάθχηῃ ᾿ ΘηΪπ Ῥυδθξον τὰς ἀρχὰς τῶν ἀποδεικτῶν (1140 
Ὁ 82) οὐΐδιη αἰϊπια σθητ8 ΥΘΥ ΤΠ ΡῬΙΤΌΡΟΒΙΙ μαθοῖο, 1τηἴγτα οἂρ. 12. 108 
δχροηῖθαν αὖ 46 βουρίουβ. βοῃξθῃθῶ, ἀυθ αι ο πα]1ὰ, γϑ]παπαῦαν, --- Εϑὺ 
αύθιη. ποΟ ΘΟΙ χη σΠ6. Ρ]Θυβασθ Ηἷβ. οαρ Ρα5 (ν. οαρ. 8. 4. ὅ. 6) αὖ ἴῃ 

νυ ὐδευλονυ.ν...........Ψ 



ΝΙΟΌΜΔΟΗ. Π18. Ζ 6. 889 

ἀὃςξ ἐπεὶ δ᾽ ἡ ἐπιστήμη περὶ τῶν καϑόλου ἐστὶν ὑπόληψις τιον 81 6 
καὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων, εἰσὶ δ᾽ ἀρχαὶ τῶν ἀποδεικτῶν 
χαὶ πάσης ἐπιστήμης (μετὰ λόγου γὰρ ἡ ἐπιστήμη), τῆς ὕδν  --“ 
ἀρχῆς τοῦ ἐπιστητοῦ οὔτ᾽ ἂν ἐπιστήμη εἴη οὔτε τέχνη οὔτε ρϑν κα ͵ 
φρόνησις" τὸ μὲν γὰρ ἐπιστητὸν ἀποδειχτόν, «αἴ δὲ τυγχά- 85 ἰμῷ ξρι. 5. 
νουσιν οὖσαι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν. οὐδὲ ϑὺ μὰ τὰς ΜῈ 

82. δ᾽ ἀρχαὶ] ΚΡΜΡ δ᾽ αἵ ἀρχα. 88. ΚΌΝ γὰρ ἐπιστήμη. 
1. οὐδὲ δὴ] ΚΡ οὐδ᾽ ἡ ᾿ 

ΒΙΠρΡῚ 15. ἰτέα θυ ἀϊδποδέϊοῖβ τὸ περὶ τί απδοναῦασ. Θαοᾶ ρμοβίατϊδπι 
αὐ ροὺ γυϊσαΐατη οῤϊ᾿πίοπθμι (πάντες γὰρ ὑπολαμβάνομεν 1189 " 19; 
πιστεύομεν καὶ τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις 1140 ἃ. 2) δαὖῦ ἐδηξαᾶ δο το]θοίᾶ, 
γτϑιαίϊοπθ δὰ τοϊίαθπο σόποτῶ (λεέπεται 1140. 4: 1141 ἃ 7; ν. 1142 
Ὁ 18) ᾿πνϑηΐαμη θβὺ, βυδρίθ δοοθάθηξα ποίϊοπθ ἕξεως δἴαπθ ἀληϑείας 
οοηΐδοία οδὲ ἀοβηϊθο. Ηδο γϑτὸ οοπίθοὐα ΠῚ 1188 Ὁ 81; 1141 ἃ 7; δὰ 
1140 Ὁ 20 5.) Π1] πιοταῦαβ βουύϊρίου πϑατθ ἴῃ ἀδοοραπᾶο, τηοᾶο αὕ0 γε] 
ἡ ἕξις νο}] ὃ ἔχων ἀσαῦ πϑαὰθ ἴῃ θχρ]οαπαδ 1ὰτπὴ ταξοπθ απ τὸ5 δὰ 
Β.ΠΗ τη νἱΐαθ ἤπρυι τοίθγαϊαν, δα 8118 ρϑυρ!. 

Θυᾷ ἰπ τῷ βἰτητὐπαϊηθτα αὐδηάδτα ᾿πίθυ Επάθιηϊα ᾿πίθτατπιθ Πτιπὸ 
110ν. υϑρϑυῖτθ ποῃ τη8}8 Β101] 8]1ατιῖβ νἀθαῦασ. Επάθχηϊα θηΐτη ἴπ Ε1ΌΥῸ 
Γ' δΔῸ Ἰηϊδο 1298 ἃ 28 ρυδοίαία ὅτι μεσότητές τέ εἶσιν αἵ ἀρεταὶ (ἴα 
Θηΐπι 501.) καὶ αὗται προαιρετικαί, τηῦ]ῦο τηϑρὶβ αὐτὰ ΝΊΟ. ῬΘῚ βίηρτι- 
185 αἀπᾶβαὰθ σίγθαῦθβ ποὺ ὑδπαθϑδπι Βιτητη τη Ῥτοροβίσαπι θηθηῦ παὖ 46- 
πίατπ οἰβοϊαδαν δἄθβϑβθ ἰπ ἀπϑαῦδαθπθ ργοργίσια αποδάδτῃ 1111π8. τη θαϊο- 
οὐ δα 5 σθπαβ, Θαοα ροβίαπδιηι δυϊοθυπηῦ, Ρ]Θσασηα τ αἀπδᾶϑὶ οοιηρτοθα 
ὈΠΊΨΘΥΒΙ σἜΌΠΘΙΙΒ ἀθῆπιΐζοπθ σϑῖ αἰτηϊπιηὐ: οἵ. 1281 ἃ 84 5α.; ἴὉ. Ὁ 34: 
Ὁ 86; 1238 ἃ 8; 1284 ἃ 12. 18. --- ΟΠΙχοΥβ Ἰριύασ, ἴῃ πδὸ αϊδβραίαπαϊ 
ταὐϊομθ αὐδιὶ οὖ πᾶ. Γ' οὐ Νῖο. Ζ θχβιθοαηὺ θαπάθιῃ ὑθπυϊαύθιη αὐυϑη- 
ἀδπ ΠῸῚ ὕδιπη ΒΟΥ ΟΠ ἀπδι 5οη θη δα στ ῬΘΓΟΙΡΙ. ΝΘ ἔβϑιμθη ΗΪΤΉἾτιτη 
ἰδ}1 τοὶ ἀθέυσ, οὐβουυδπάμθση ουϊὺ ἴθ ΝΊΟ. Ζ ποηππ]]8, ργοθίθυ ᾿ρϑᾶτα Ὀγθ- 
γἱξαΐθση αἰβρυιύ ϊομῖβ ΠΘΟΘββαυῖο δοοϊάθγθ αὰδ8 1άθηι ποῖον ἔογίθ, βραῦϊο 
αὖ τὰ Επά. Γ' ἀαῦο, τηϑ]τϊββοῦ ουϊίαυθ. 

81. Τὴν ϑκούτήβην περὶ τῶν καϑόλου 6886 πογᾷ οδβϑὺ 'ἰπ ἢν. 110 γ.Ψ 
βοιξοηξίδι; βᾶπθ ϑηΐτη απ ὅτι ἐκ τῶν καϑόλου 1189 Ὁ 99: οἵ, 81 ἃ 40. 
Νρο ἔδιηθι Αὐϊβυοὐθι δα βαρριὶθπάδαβ ἀθἤηϊξομθβ «ἱπυβιταίαιι 6556 ἰ] 61 
ῬιοσΘάθμαι ταξίοπθιη, δὰ 1100 Ὁ 86 τιοπυΐτητιβ: δία ἀθ τὸ οοπβίαῦ 6 
Μοίδρῃ., νυν. 10ῦΌ9 Ὁ 36 πᾶς γὰρ λόγος καὶ πᾶσα ἐπιστήμη τῶν καϑόλου 
καὶ οὐ τῶν ἐσχάτων, οἵ. 1000 Ὁ 20; 999 ἃ 236--29. Υ͂. ἴῃ Νῖίο. 1147 
ν 18, μήδ΄ ἐπιστημονικὸν ὁμοίως εἶναι τῷ καϑόλου τὸν ἔσχατον ὅρον“. 
Νδ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα οτηπίπο αἰσϑητὰ γρούϊπ8 ἀπᾶτα ἐπιστητά. 

88. μετὰ λόγου γὰρ ἡ ἐπιστήμη 86. πᾶς δὲ λόγος ἀρχῆς δεῖται. 
Βαπὺ γΘ1Ὸ τέχνη οὐ φρόνησις οὐ ἴρβαθ αὐἰάθτη., μετὰ λόγου“, 568 Μιαζας 
αυϊάθηι, ἀρχὴ δὰ νἱτθαξοιι τϑέθυδαν, δτεϊβ οὐππῖπο πορ]ρίθατ; αὖ τῷ νῷ 
7 ὑπ] βοιθπεϊᾶθ Ῥυϊποῖρὶῶ υἱπάϊοθηξαν. 

8ὅ 5. αἷ δὲ τυγχάνουσιν οὖσαι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα .. ν6] δα γοῖθᾶ 
ῬυΪοΟΥΒ τηθιηΥ τὸ μὲν γὰρ ἐπιστητὸν γ8 8ὅ οοποϊπηϊτβ.,, τὰ δὲ ποιητά 
τε καὶ πραντὰ τῶν ἐνδεχομένων ἐστέν““. 



990 ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΝ ἘΤΉΤΟ, 

41 α σοφία τούτων ἐστίν᾽ τοῦ γὰρ σοφοῦ περὶ ἐνίων ἔχειν ἀπί- Ζ ς 
δειξίν ἐστιν. εἰ δὴ οἷς ἀληϑεύομεν καὶ μηδέποτε διαψευ- 
δόμεϑα περὶ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα ἢ καὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως 
ἔχειν, ἐπιστήμη καὶ φρόνησίς ἐστι καὶ σοφία καὶ νοῦς, τού- 
τῶν δὲ τῶν «τριῶν μηϑὲν ἐνδέχεται εἶναι (λέγω δὲ τρία 
φρόνησιν ἐπιστήμην σοφίαν), λείπεται νοῦν εἶναι τῶν 

σι 

Ρ] -" 

ἀρχῶν. 
. Ν ΄, ᾿ “» , Ἢ “" 3 , ᾿ τὴν δὲ σοφίαν ἔν τε ταῖς τέχναις τοῖς ἀκριβεστάτοις τ 

Περι Η 

2. 8. ΚΡ γυ, ἀπόδειξίς. 7. νοῦν] ΚΡ γγ, γοῦν νοῦν, οοΥγ. οὖν νοῦν. 

ὥ. τοῦ σοφοῦ “περὶ ἐνίων ἔχειν ἀπόδειξίν ἐστιν: αποπίδια βαρίθη-" 
ὕθπι ἀθοθὺ ϑἰϊδιη τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν Βοῖγτθ (γ5 17). 

8--8. εἰ δὴ οἷς ἀληϑεύομεν (ν. 1189 Ὁ 16)... τούτων δὲ τῶν. 
τριῶν... λέγω δὲ τρία͵... λείπεται .. ὙίιάοΒ αὐδιι ἀΠΙρθπβ 5Ὁ οὐ 
αὐδηύαμῃ ΑἸ] θηὐδθ βρθοίθιη ργᾶθ 86 ἔθσαῦ βϑθο ατριυτηθηθαξίο. Οποαεὶ 
Ἰρῖθαν απᾶ8 ἴῃ Π1Β 7δπὶ πϑρίθοία αυτῦθ Ρ]8 56 π|61] απαϑύπον οοιπραίαη- 
ὑαγ, θῶ οὖ 8Ὸ ἰηϊδίο (1189 Ὁ 16) βοίτηυιβ δῦ τηοᾶᾷο ἴῃ ἴρβο ποὺ οαρὶξο 
1140 Ὁ 84--1141 ἃ 3 ποη τηΐϊπαβ ἀΠσοηθὶ αὐδοβίϊοπο νἱαϊσηυβ σουοσῶ 
αὙΙΠα 6 6886: {081 ΘΧΘΙΊΡ]ΟῸ αἰβοΐμητιβ, ρϑυατα Αὐἱϑθούθίθση ἀυτητηοᾶο 
ἂρ τ οοπβίαγοῦ 1Ἰὰ ἀρθυύθ ΘΟΏΒΘΆ8886, αὖ ΠΌΠΊΘΙΙΒ ΟὟ ΠΌΤΠΘΥΟ, ΠΟΙΉΪηδ, 
οὕτη ΠΟΙΏΙΗΪ ΒΒ ΘΟΠΟΙπογθηῦ. Οὐ γοῖὸ αὐἱδθυβᾶάδπι, 51 ἀϊγθυβὶβ ᾿ΟΟἱβ 
Ὑ6] ᾿Πυΐὶβ ἴῃ οδάθηη τ μἴο τὴν τέχνην Δρρθι]δίδιη 11116 τϑρυδϊαΐαμι 
τϑρουϊβϑθηῦ, τη8)015 νἹἀθυθύῦαν ῬΥΟ 116 ἀπιϑτη ΠΕΌΘΥῚ ο αν ββϑίτηθατη ἀΥρα- 
τηθηὔατη ὑπ8 ἀϊνγουβα νϑϑυϊρία Εἴπο ἔογξθ ἀϊβοῖρα] Ἐπιάθτηὶ, 1Π|πὸ᾿ τηῶ- 
σἰβου! Αὐϊβύούθ!β αἀϊρηιοβοὶ ροββθηὺ 

ὅ. Σοφία. 1141 ἃ 9--90. 
φινη, σοφὸς υἱἴηο αϊοαξιν χινὶ χιιαϊέδοὶ ἔην αγίο ρου δοΐμι5 δοβὲ, οηυγΐηο 
τὴν σοφίαν 4886 Ἰἰχιιοξ ρογγοοίαηιν 8οϊοριέζαηι [υ. αὖ υ8 16]. Θιιαο ρογ[ϑοὐο 
ἦγυ 60 Ῥοϑιία 68, εὐὖὐ Ῥγαθίου θὰ ιαθ γὺΐο ἀδηιοηδίγαγαα ϑ8ιυγυὲ βυθθηα χιο- 
αι γγίμοϊρία ἀρηιοριδἐγαἰϊογιῖβ γοοίο ἑομοαηέν. Ἐἶγσο βαρϊογίία ο8ὲ οὐδὲ 

: νοῦς οἱ ἐπιστήμη ἐγην τὐρυϑίηη, οοαϊειογινηΐ. 
᾿ 9. τὴν δὲ σοφίαν ἔν τε ταῖς τέχναις... Ῥατέϊουϊα ἰδία τε ΠΟᾺ 

ὺ Βαθϑὺ ἴῃ ῬΥΟΧΙτηἶβ αἀὰ0 γοίθγαϊασ. Νϑαπθ 14 βἰπθ ἀθύυτηθηῦο βοηθθηξίδθ 
ἕαούατη δῦ; πᾶτη ἀθβιαθγαῦαν αὐδράδμι) ἀθηηοηβύγα ὁ ΡῸΓ αὐδτὰ ῬγΟθᾶ- 
116 810 ποῃ ἰαηύατμη δα αὐίθβ βθα δὐϊδηὶ πιδρὶβ γ6] σϑούϊαβ δᾶ δ]θθυθιη 
ΘΌΠα8 (τὸ ἐπιστημονικὸν) βδρ᾽θη δια, τϑίθυθηδηη θ886. Θαρα ϑηΐῃ 56- 
αὐϊδαν ν8 12 5. εἶναι ὃ ἕ τινας σοφοὺς οἰόμεϑα ὅλως, 581 6 νογ 15 απδ6- 
γταῦαν, δα 118 ἐνταῦϑα μὲν οὖν γ8 11 δοοροιηιποάαθαιη οϑῦ; δᾶ βϑηΐθῃ- 
ἀΐδια ὙΘΙῸ ΤῸ8 ἰδῶ πὸη ΔΌΒΟΙ ἰδ αγ, βἰαυϊἄθπι βοϊθηὐία 781 ῬΘαὰΘ δ ὐϊ 
οὐϊᾶδηη θα 6 ΟΠ ΠΪη0 δυὐϊ οΡΡοῃηὶ Ρούοϑὺ ἰδθααδη τὸ ὅλον πρὸς τὸ μέρος. 

ἷ 9.. 10. τοῖς ἀκριβεστάτοις τὰς τέχνας: ἀκριβεῖς ΒΆΘΡΘ᾿ εὐ ἐπιστῆμαι 
αἰουπύαν οὐ αἱ βοϊθαθ αὐπηῦυν (νο!αῦ 982 ἃ 18 ὁ ἀκριβέστερος καὶ 
διδασκχαλικώτερος τῶν αἰτίων σοφώτερος περὶ πᾶσαν ἐπιστήμην ; 1418 
Ὁ 18 Χαιρήμων ἀκριβὴς ὥσπερ λογογράφος). ὍΘ αὐὐϊβοῖϊθαβ πιΐπαβ θβὺ 
τιϑι αὔτη; ἸομρΘ θηΐτη δἰ ἰύθυ Ῥ]αΐο (Βρρ. 842 ἃ, 839ὅ Ὁ) τηθάϊοοβ, σαθοΥ- 
μδΐογθβ, δημιουργοὺς ἐλευϑερίας ἀϊοὶξ ἀκοβοῦξε: τ 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Ζ 1. 991 

Ζιτὰς τέχνας ἀποδίδομεν, οἷον Φειδέαν λιϑουργὸν σοφὸν καὶ 111 «τὸ αὶ 
Πολύκλειτον ἀνδριαντοποιόν, ἐνταῦϑα μὲν οὖν οὐϑὲν ἄλλο ΤΥ δ μων 

σημαίνοντες τὴν σοφίαν ἢ ὅτι ἀρετὴ τέχνης ἐστίν" εἶναι δέ “Ὁ ΑΝ ἜΣ 
τινας. σοφοὺς οἰόμεϑα ὅλως οὐ κατὰ μέρος, οὐδ᾽ ἄλλο τι 
σοφούς, ὥσπερ Ὅμηρός ΨΊσιΝι ἐν τῷ ἹΜανγέτῃ »τὸν δ᾽ οὔτ᾽ 

ἐν σχάπτηρα ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν“. 1ὅ ποῦ 

ἑῷῶστε δῆλον ὅτι ἡ ἀἁ ἰχριβεστάτη. ἂν τῶν ἐπιστημῶν εἴη ἡ σο- ὭΡΑΙ Α ἀρὰ 

φία. δεῖ ἄρα τὸν σοφὸν μὴ μόνον τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν εἰδέ- τας ἔτοτ- 
ναι, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀληϑεύειν. ὥστ᾽ εἴη ἂν ἡ ὡς 
σοφία νοῖς καὶ ἐπιστήμη, ὥσπερ κεφαλὴν ἔχουσα ἐπιστήμη ' ἴς." 7 γόν 

-- σ΄ «εἰ, --τίὶ 
11. ΚΥ Πολύκλητον. 14. ΚΡΜΡΟΡ μαργείτη. 16. ἔδπηίΐο ὥστε ἀθοδὺ 
Δα. ὅτε ἡ] ΚΌΜΡΟΡ ὅτι. 

10. οἷον Φειδίαν 80. λέγοντες: αποᾶ 6 γοῖῦο ἀποδίδομεν οἸϊοὶ μοὐοβῦ. 
10. οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν: ροισιίαν ἴθ Μαγρίδα (αἱ οὐ 1448 Ὁ 28-- 

1449 ἃ 2 δΌ Ατὐ βέοίθϊα Ἠοιηθο ἀδίαυ) ,,πάσης δ᾽ ἡμάρτανε τέχνης“. 
τπᾶ6 ἀρρατοὺ Ἰαυάαΐο 1110 Ἰοοο πὶ] δἰϊαα ροίυϊββθ ΘΟ ρτΟ ασὶ ΠΪ51 ᾿ΡΒΌΤΩ 
Ἰοαποπαὶ ,βϑπαβ οὐδ᾽ ἄλλο τι σοφούς γ5 18. ὁ 

16. ὥστε δῆλον... Ταπύυτη αὐθοϑὺῦ αὖ Ἰατα ἀδιποπβίγαξατα εἷξ 8ῶ- 
Ῥἱθηξίατη δα βοϊθηξίατη Ῥούϊαβ αὐτὰ δα υίϊατη σοπὰβ ρουξίηθσθ (νυ. δᾶ 
γ8 9), αὖ ὁΧχ ᾿ἰδύἃ νοοθ ὥστε δῆλον «οὖ Ιονἱξας 5 ουαδάδηι οὐἴτηθη πϑβοῦ- 
ἐὰν ααὖὺ βυβρίοϊο, ἱπέθγοϊ ἴδθθ ποθηπ}]δ. Νϑασθ θηΐη ἴῃ τΘ]ατβ ΠῚΒ 
ΘΆΡΡ. 8--0 πβαῦσδτα ἐδτῃ πορ] σοηῦθ' ϑούπτη οϑὲ; ααοάααθ 1π 1115 μ᾽ θοῦ Ε 
αἰδρυίαπαϊ σοπὰβ (ν. δᾷ οἂρ. 6) βᾶπῃ6 ἀΠισοηύ ἀθβεϊθαΐατη Ἰᾶτὰ π1] 
μΒαθοῦ απὸ οοτητηθπηαθἐῃγ. 

18, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀληϑεύειν: βοϊθηὐία, Θηΐπι ᾿ρβῶ βοὐϊβ 
Βεαθοῦ ,, πιστεύειν πως καὶ γνωρίμους αὑτῇ εἶναι τὰς ἀρχάς“ (1189 Ὁ 88). 

19. ὥσπερ κεφαλὴν ἔχουσα ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων 1. 6. ἔχουσα 
καὶ τὰ τιμιώτατα, τὰς ἀρχάς, οὔσας ὥσπερ κεφαλὴν τῶν ἐπιστητῶν. -- 

1141 4. 20- - 1149 8, 80 (περὶ φρονήσεως). 

Τοθαῦ ΔῸ ἰαϊδο ἀθ μδοὸ ἀϊβρυϊαθίουθ ἐδπασδιη ἀθ πρῶ δίααθ.- σοπἐϊππῶ 
᾿ασθγθ. Οἱ οηΐτη ΠΟΌἰβοῦτη οΘμϑιιθυῦ, νοσθμὶ {Π|8ῃὶ 1141 Ὁ 2. 8 (ἃ. ν.) 
αὐδ8 Βοῖϑ ἐδ}} Ἰπάϊοῖο οὐβίασο νυἱἀθαΐαν ἤᾶθτυη ἴθυθ πα]]ὰτη ΒΆΌΘΥΘ, ροὺ- 
Ταδίναυ 5. Η185. οαρτ ῖθυ5 αὐρυτηθηύιτη ομπμθ περὲὸ φρονήσεως 6886 Ῥτοῆζο- 
υῖύαν. ἘΠῚ τω αὐάθτη 46 Π]Ὰ ἀριίαν, αὖ ρΥΪτα ατὰ ἃ βοϊθηὐϊῶ βαριθηἰᾶ- 
απ αἴνουβα οὐ ἰηΐουῖου 1118 αἰσιπϊίαίθ θββθ ἀθιηομβίγοίαν --- 1141 Ὁ 8; 

᾿ἀοῖπᾶθ οχρομδίαν, δὰ αποάπδτα σοπῖβ τοστθ ρῥυπἀθηύτη ἀο] θογϑέϊο 
βρϑούθὺ δίαιιθ αὐϑθπδμη Ῥχορίθυ. {Πᾶτὰ ααπηὶ ΟΘΠΘΥΔ] δ, ὕπτα ΒΡΘΟΙΔΠ18, 
ΒΟ οροχύθαῦ --- 1141 Ὁ 22. Τουδίπτη ργορθαῦαγ, ἴῃ ΠΟΟ ζΘΠΘΥΘ ῬΓΤῸ 
αὐ ουθη  δουατη ααἰθυβ οοπϑυϊαΐαν αἰδουτο τὴν πολιτικὴν 6᾽υβαθθ ρᾶγ- 
ἐθ5 (νομοϑετικὴν βουλευτικὴν δικαστικήν) αἴαπο οἰκονομίαν οὗ τὴν φρό- 
νῆσιν ῬΥΟΡΥΙΘ αϊούδτη, απὸ 510] αὐἴδαπθ οοπβαϊαῦ; πθὸ ἐδιιθῃ Βδπο 1118 
ἰΐω ΟΡΡΟΙΣ Ροββθ αὖ ῬγΟΥΒ5 Δ 115 βὶὺ βεαστορσδία -- 1149. 11. Ῥοβύσγϑ- 
τ 0 ΠΟΠΠ.]Ἶδ ΒῈ Ὀ] πστιηὔθν, αὐὐθτι5 δα ρῥυϊογθιη (1141 Ὁ 8--22) φρονή- 
σεως ἀθβουιρύϊομπθιη τϑβρίοιθασ. Ὁποᾶβιὶ θηΐτη δα βἰησιαβ τθ8 ρθηᾶδβ 
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ω 

20. ἔξαηΐθ ἄτοπον ρ]ττο τηξοτοίβογαηΐ, 

γϑέοσθαν, αὐδ8 ποη Πα παϑηὖ πἰδὶ ΧΡ ΥΌ18, ῬαΘγουτιμι 1118. Θα56 πϑααϊῦ; απθιῃ- 
ϑἀτηοάθηη οὐΐϊαπὶ δ βοϊθηύίαβ, αὐδηδο αὐϑθασθ πὴΐηὰβ πού ἃ τϑυττη 
ῬΘΥ ἀϑατῃ οοτηραιθηᾷ, Θρθῦ, 80 τηδρῚ8 ῬΌΘΙ] πὶ ἀούαθὶ βαϊξιιθ ραὐοὺ 
-- 1142 ἃ 30. Νϑαχθ 1ᾷ οὐβουσθμι οβϑῦ, 46] θυ 8 Βα αἰᾶθπι ἀαρ]6Χχ 
αὐδοᾶδπι οοΟρηϊθο ΟΡαΒ δῦ ᾿ύθιη ἀΌΡΙΘΧ ΘΥ̓ΓΟΥΪΒ ΟὍΠΠΒ δοοίαογθ ῬΟΒ86, 
αὖ αὖ ΒΘΠΘΓΆ] δαΐ ΒΙπρ]8, τηδ16 οοταρααῦα, βἰηὐ --- 1142 ἃ. 28, Πδηΐατο 
ααἱ νιἀογῖί, τὴν φρόνησιν ἴῃ Βἰηρτ] 5 τΘ 5 Βθυθηα 8 ὙΘΥΒΘΥΊ, ΟΧ δάνθιβο 
ΟΡροβιξαχη ᾿1Π|δπὶ 6888. οοποραθὺ βοϊθηὐδθ ὺ τηδχῖπηθ αὐϊάθη τῷ νῷ Οὐ7Ὲ8 
ΒΕ πη, ΒΟ Θηὐϊδι6 ὈΥΪποῖρίδ βαπὺ --- 1142 ἃ 80. 

Θυοάβι ᾿ἰριθανῦ ΠΟῸ ΟΘΉΒΘΙητιΒ ἀπ θΥβαθ. ΠυἾι8 ΕἾ ΞΕ 1πᾶθ ἃ 
1140 ἃ 230 δὐρυϊηθηύαμι 6586, βθαπθηὐς οῶρρΡ. 10. 11. 19. οδάθιη ἴῃ τὸ 
ΥΘΥΒΑΙῚ ΠΘΙΔΪΠΘΙη ἔπρίοῦ, ἘΕὐβουλίαν Θηΐμι, σύνεσιν, γνώμην δᾷ φσθῃι8 
Ῥυυαθηξίαθ υϑίθυυτὶ δρθυύατη θϑὺ; π80 πὸὴῆ ψοῦς 116 46 αὰὸ οδρ. 12 
δου. ΤΠ ΠΘΥΘ 500 ἰάθη φρονήσει Βα γθηϊν, Τύδατιιθ βαρθοιθϑῦ ππττὰς 
οᾶΡ. 18, αποᾶ απδδὶ Θομαχηθηθ δῦ φρονήσεως δίατπθ σοφίας. Νθο ἰδπιθη 
1ἃ ἰρβῦσα δἰδθηῦο Ἰθοΐουϊ ρυϊογαση 1ΠΠουττη οαρὶθαση ἱπορίπαύατα. Τάτη 
Θηΐτη Δ ἰηΐξίο (1141 8), υὉἱ αὐἰάθτη ἡ φρόνησις Ῥ6Υ ΟΡροβίΟμθι 81- 
ΟΥ̓ σΘΏΘΥΆΤΩ 1ΠΠπϑύγαραΐαν, βωριθηύω ρῬούβδιπυστη νἱἀθοαῦαν δαί θοπᾶδ, 
6886: Υ. τὸν σοφὸν οὐ τὴν σοφίαν 1141 ἃ 34. 29---81: Ὁ 4; 1142 ἃ 17; 
(οἵ, 10.238 ---26 5βἰαυϊᾷθμι ἐπιστήμη οὗ νοῦς οοπαπούω σοφέα Βαπέ); 1148 Ὁ6. 

ΕΥΡῸ, 6 81 ρυοθα}αΐθη οἰϊασδτη ΠϑΌΘγΘ νἱἀθαηΐαν, αὐᾶ [ἔα 
ἔοσθ οἰβοίαθαν οουπαμηαβΒ. Ῥοβῦὺ ῬυΪοσΘπὶ Θηΐτη περὶ, φρονήσεως ἀϊδρυΐε- 
ὑϊοπθιη, αὐδι 580 Ἰοοοὺ ᾿ἰηΐθι τϑ]αυδθ τὰς διανοητικὰς. Ὀγθνθῖὰ αὐϊάθηι 
504 αποάδιηι τηοᾶο. γχἱΐθ δβοϊαὔθδμι οἂρ. ὅ Ἰορίπηθβ, ἱπᾶθ ἃ 1141 ἃ 20 
αΠἶὼ ἀ6 οδάθιη οοουχγῦ ἸΟΠρΡΊΟΥ οὗ Ῥιθῃΐον, 60 ὀδιηθη {ΠΠ1|ὼ οὐὸ δ 1π1 10 
ἴρβῶ ἱπύθρνα δῦ βο]υῦα ἃ πθχὰ ὈΠΙΥΘΥΒΟ 408}18 ΠοΟ ἴῃ ΠἰΌγῸ 6886 ἅθθο- 
θαύ. Εϊοηΐμη 1141 ἃ 30 ἴῃ ϑαπὶ 6708 Ἰοοῦτη απδϑὶ1 ἱποϊαϊτητιβ απο Ρτ]- 
τὰπτπι αὐαἰᾶθηι ἀθ ἱρβᾶ παίατᾶ φρονήσεως Ἶᾶτη δηΐθ ἀούμπχη θϑῦ: Ῥγϑθοθδβα- 
τἱπῦ Θηΐπη ΠΟΠΗΌΪα ΠΘΟΘ886. θϑὺ ρυϊυβαῦθδη ἀθ αἱρηῖθαῦθ μυ7ὰ8 ἰηΐου 
οθύθγοβ αὐϑϑυὶ ροβϑὶῦ. Πρίηαθ γὙ6γῸ ἴπ 118 αδ8 Ῥγϑθοθββουιηὗῦ Βα 8 οουῤῶ 
οοπ͵θοίατῷ οἰβοίτηβ ῥτδθῦθι ἱρβᾶτη ἀθβηϊϊοπθηη φρονήσεως [υαΐδθθ. 81- 
δσυχηθη αθϊοπθια αὐϑηάδτη, ἀπᾶθ στα βϑριθη τι οοπδῦθῦ. ἀπδπὶ οὗ 
ΡῬουθούδιη νἱσθαίθμι τῆς ϑεωρητικῆς διανοίας 6886, ὕπτη ῬταΘπτῶ πὶ 
τῆς πρακτικῆς (οἵ. 1189 ἃ 20 5.5. Θαοάδὶ θηΐγτη αὐΐπαπθ 1186 αὖ διανο- 
ητικαὶ ἴῃ μδ8 ἀπᾶ8 ὈΥΪ8. ΠΟ [αϊββθηῦ αἀπ881 οοπύγϑούαθ, πθα 6 Δ ἰηϊ10 
οοχηρδχδῖϊο 111ὼ τοῦ φρονέμου οὗ τοῦ σοφοῦ (ἀθ΄ αὰδ' ἀϊχίπη8) Βθηὐθηὐϊδθ 
βαθβ οομαποογοῦ πθο ἐούαμι οαρ. 18 τϑοῖθ τϑῖὰ βοϊγογοῦ πθὸ ἀθηΐαθο 
δα ἰάθπι οαρ. ρυϑθιιλυθ ρούαϊθβοῦ τέ μὲν οὖν ἐστὶν ἡ φρόνησις καὶ ἡ 
σοφία... καὶ ὅτι ἄλλου τῆς ψυχῆς μορίου ἀρετὴ ἑκατέρα, εἴρηται “' 
1148 Ὁ 14--Τἴ (δὰ α. 1. ν.). 

Ηδθο ἰρίδαν ἰβ ααὶ 1141 4. 20 ρουρθθαῦ ἄτοπον γὰρ“ δαῤ ἴρ86 78πὶ 
ΠΟ τΘρουϊθθαῦ αοὐ πορ]ρὶ ρόοθβθ ραναθαῦ, ἀστχποᾶο τϑιαπδ δα 
τα ϊοη8. ὀπτὰ Ῥυ]ουθτι5. οοπρ]αὐϊπαγοηύαν, ταὔτ ἔουύαββθ ροβϑὺ δῶρ. ὅ ᾿ἰβύϑτη 
Ῥαγύθιη αἰδβρυύαθοηΐβ παπα ἀΘΒΙ ἀΘΥδΊ. 

20, ἄτοπον γὰρ εἴ τις... τὴν φρόνησιν σπουδαιοτάτην οἴεται εἶναι. 
ῬΙΌΣΙΌαΒ. ἀθμῖπο ἀὐρσαπηθη 8 14 οἰβοίξαν (ν. ἱπηρυίτηῖβ, εὐ δ᾽ ὅτι“ γ8 88), 

ἕζτοπον γὰρ εἶ τις τὴν πολιτικὴν ἢ τὴν ᾿ ἔ γι 
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Ζι φρόνησιν σπουδαιοτάτην οἴεται εἶναι, εἰ υὴ τὸ ἄρίστον τῶν τι41831 νος 

ἐν τῷ κόσμῳ ἄνθρωπός ἐστιν. εἰ δὴ ὑγιεινὸν μὲν καὶ ἀγα- ὍὋἱ Ρ.Α, 

ϑὸν ἕτερον ἀνθρώποις καὶ ἰχϑύσι, τὸ δὲ λευκὸν καὶ εὐθὺ 
ταὐτὸν ἀεί, καὶ τὸ σοφὸν ταὐτὸν πάντες ἂν εἴποιεν, φρό- 

νιμον δὲ ἕτερον τὸ γὰρ περὶ αὑτὸ ἕκαστα εὖ ϑεωροῦν φαῖεν 25 Ὅ" - τ 

ἂν εἶναι φρόνιμον, καὶ τούτῳ ἐπιτρέψειαν αὐτά. διὸ καὶ απ εδρ! ἐντι 

τῶν ϑηρίων ἔνια φρόνιμά φασιν εἶναι, ὅσα περὶ τὸν αὑτῶν Ὡς ̓ς, ἠζ 

βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητικήν. φανερον ὃὲ κὶ . “- , ὦ 

ὅτι οὐκ ἂν εἴη ἡ σοφία καὶ ἡ πολιτικὴ ἡ αὐτή" εἰ γὰῪῤῥΛῤάΌΣ, «τρί 

99. “εἰ δὴ] Ὀ6π6 ΜΡὴϑ εἰ δ΄. 2826. εὖ] ΚΡΤΡΟΡ τὸ εὖ.. 26. 36. φαῖεν 
ἂν] ΚΡ φησὶν Π ΡΜΡΟΡ φαῖεν). 26. ΚΡ ἐπιτρέψειν αὐτά. 27. φασιν] 
Κυ φησιν. ; 

τὴν φρόνησιν ὯΟΠ Βατηιηθτη ἰοοῦμι ἴπ πηθπΐθ ἔἤθμθυβ, 5864 ἰηΐθυ! οὐ ΘῚ 
βαριοηὐᾶ, Ηος Θηΐπη απδηηαπατα δᾷ δαπάθιῃ βϑηὐθηθίατη ἴαοὶὑ, ὑδιηθη 
ἴῃ ἀουπομπβύγαπαο πὸ ἰάθιη οϑὺ ἃ βὶ ν. ν. ἀθ βαριθηύα απδθγθυθύτν 
ἐδηαυδηη ΒΌΡΘΥΪοΥΘ αὐδπὶ Ὀυπάθηξία. ὅϑ1π οἱ θῶ 168 ᾿ΘΥΙΟΥ υἱαθαζιν, 
φῬγοΐβοθο μος οϑυύαμη οϑὺ δΔΌμίπο δὰ τὰ πέντε 116 τὸν ἀριϑμὸν (1189 
Ὁ 16) ααἰδαβ Ρθὺ ααΐπατθ οἀρίία 8---ἴ ἀΠΠρϑηΐθυ ορθτῶ βιὺ ἀαΐα π6 υθγθ 0 
αὐϊᾷθπι τοβρίοὶ, αὖ Ἰθοΐουθαβ ἰρβὶβ ρϑυτηϊε να αν ἂῃ αἵ πέντε θαθάθηι 
ἀμφοτέρων τῶν νοητικῶν μορίων γἱτίαϊθ5 (1189 Ὁ 12. 18) βιπὺ δὔαπιθ πὰ 6 
βησαϊαθ (σοφία οὐ φρόνησις). Μοϊοβέϊδδίτη. Βᾶθο; ὩΘαῸΘ. ΟἸΠἾΠ0 80]1- 
ἴπμι δϑὺ Αὐιβύοίθ!, αὖ 80 ορογτᾶ βαᾶ οοηξοοίᾶ ὑδοῖξθ, αὖ 1 ἀἴσατη, ἀἸβοθ- 
ἀδὺ νϑὶ ΒΘΏΒΙ πὰ δα ἃ]1ὰ 586 δθάποϊ βἰπαῦύ. Αἰααὶ ἴῃ 1ρ818 υϑυὶβ.,, ἄτοπον 
γὰρ" μ" ἄτοπον δὲ) Βρθοὶθβ ἐδηύαμη οοπέϊπυδθ δυσαταθηἑα ]οη]8. 1πρϑϑῦ. 
Τὰ τιμιώτατα Θηΐπι ααδθ τηοᾶο βαριθηίίαθ υἱπαϊοαΐα βαθὺ τοῦ νοῦ ογαπί 
οΡροβίθύϊ τῇ ἐπιστήμῃ (ν. δὰ ν8 19) αὖ ἱπᾶ6 οουέβ 6 ταὐϊοπθ ᾿πύου ῥττι- 
ἀδηίίαμη (πρακτικὴν διάνοιαν) ᾿πΐθγατπθ βαρ θπξίατα (ϑεωρητικὴν) αὐ1ο- 
αὐτὰ ΘΟἸ ΠῚ ποαπθαῦ. -- ΟῬρηΐατθ 1 ποίαπάθηι, Ἰᾶτη γ8 20 οὖ ἄθῃῖο 
γ8 29 ρῥυϊπατιη μοο ἴπ Πὔτο (αἸΐα οηΐτα ταΐο 1140 Ὁ 10 γα) τὴν πολι- 
τικὴν ἈΡΡΘΙ]αν. Αα απᾶτη τοβρίοὶ ομη πο 58Π6 γὙ6] ΟὉ “4 1 οὐ 4 8 δ8ο- 
οθρὑϊββίτπαση οδῦ, βθἃ ἴῃ μδο απίάθιῃ ἀϊβρυϊοωξίομθ ῬγοΌ80118 ογαῦ, ἃ Ῥυτι- 
ἀοηθἃ δὰ ΠΠ]Πάτὴ ἐγδμηβίξαση Ῥαταυ ἱ. 6. δρῚ 46. δὰ ρυύϑθπυιῖββῶ ὑα]ὶ 
στη α ὁ η6 απ8}}5 1141 Ὁ 28 --1142 ἃ 11 οχβίαῦ (οἵ, οὔϊαπη δὰ 
1142 ἃ 14). 

21. εἰ μὴ τὸ ἄριστον... ἄνθρωπός ἐστιν: ῥτίτηθπι ἀγραπιθηδαπι: 
Π8η} αΠ8}15 τθ8 ἀθ απᾶ ααδουϊξαν, [8115 τη θη 8 παρόντος αὰ8δ0 αὐδοτιϊὺ; ν. 
ἃ 1189 ἃ 6--8. 

22 (--26). εὖ δὴ [Μὴ δ᾽] ὑγιεινὸν μὲν .. .: αἰδογαχμη δτρτιπιθηὔαμι, 
ἴπ αὑοὸ Ῥτορτῖα αὐἱάρθτη τῆς πολιτικῆς (γ8 30) γἱβ πορ]ριαν, Οομβίαξ 
γοῦο, 1ἃὰ αποα ππῦτῃ ῬΘΥ 88 βὶ0 αἱρπιξαξθ οἱ ρυδθοθάθυθ φυοὰ γαυϊθύδίθιη 
αἰὐνοίεέμε, -- Νβρο παϊπὰβ (ἰουθϊο ἀγρυσηθηῦο γ8 236-28) ἡ φρόνησις ἴῃ 
1πέθυϊουθτη στδάθπτη ἀδρυϊταϊδαν, βἰαυϊάθτη 111π5. ᾿πϑθσυίοσα, δηϊ τη τη σ6- 
ΠΘΥῶ, ΠΟ ῬΓΟΥΒῸΒ Θχρθυίϊα βυηΐ. 

238-88. ΕἸὰ5 δυρττηθηθ απο τιοὰο γ8 22---2ῷ26 ἴῃ ργδθβθῃΐθιηῃ 
αὐδοβυϊοπθιη Δα ΒΙΙὔατη δῦ οὐϊαμῃ ἰπέθυ 11108 ᾿ΠϑΙ 5. πβὰ8 οϑὺ ααΐθυβ 

μι ων νων 

᾿ 
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ιἀ αϑοτὴν περὶ τὰ ὠφέλιμα τὰ αὑτοῖς ἐροῦσι σοφίαν, πολλαὶ Ζι 
ἔσονται σοφίαι" οὐ γὰρ μία περὶ τὸ ἁπάντων ἀγαϑὸν τῶν 

ἡ, ξῴων, ἀλλ᾽ ἑτέρα περὶ ἕκαστον, εἰ μὴ καὶ ἰατρικὴ μία περὶ 

ΠΣ πάντων τῶν ὄντων. εἰ δ᾽ ὅτι βέλτιστον ἄνϑρωπος τῶν ἄλ- 
λῶν ξῴων, οὐδὲν διαφέρει" καὶ γὰρ ἀνθρώπου ἄλλα πολὺ 

τιν ϑειότερα τὴν φύσιν, οἷον τὰ φανερώτατά γε ἐξ ὧν ὁ κόσμος 

συνέστηκεν. [ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων δῆλον ὅτι ἡ σοφία ἐστὶ 
καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει.] διὸ ᾽άνα- 

ξαγόραν καὶ Θαλὴν καὶ τοὺς τοιούτους σοφοὺς μὲν φρο- 

80. τὰ αὑτοῖς) ΚΡ τ᾽ αὐτοῖς. 
2. 8. [ἐκ δὴ ---ούσει] ἱταρογίαπο ἰηὐοιῇ. 

ποπᾶάστη οοπβίαδ, οτηἶπο ἀϊνγθυβαθ 6886 τὴν πολιτικὴν αἴατιο τὴν σοφίαν. 
14 αὐυοᾶ αὐδδὶ οὈϊΐου (φανερὸν δὲ καὶ“ γ8 238) ΘΟΙπ θυ π σαν ὈΥΪτι8- 
αὔδιὰ ἴῃ ΒαρΡΡΙθμαδ, ἀγρατηθηζαθομθ Ῥχοροϑιύῷ ρου] αν. 

88---Ὀ 2 (8). εἰ δ᾽ ὅτι βέλτιστον ἄνϑρωπος τῶν ἄλλων ξῴων.... 
οϑῖπ αυἷ5 ἀἰχουὶῦ τῇ φρονήσει ᾿Ἰᾶθο ῥγίπηδβ ραγύθβ ἀθΌθυϊ, απομπίδτη ΠΟΤηῸ 
ἰπύου δαϊτηϑηὐ Θχοϑ]αῦ, βοϊθηὐίδθ (σοφίας) ἀαρτιβύϊου! παύαταθ πὶ 81} ἴα 
ἀοτοσαῦαν (οὐϑὲν διαφέρει) “. Οὐδτηύατη ἀὐραπιθηύαμι; αὐαοᾶ αὐἰᾶριι δᾶ 
ΤΌΤ. ΟὟΤῚ ὈΥΠΊΟ ΘΟ. 

1. ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκε: ἀϊοαηΐαν τὰ ϑεῖα σώματα τὰ κατὰ 
τὸν οὐρανόν (1014 ἃ 80; οἵ, 1906 ἃ 33); Βᾶ66 Θηΐπη φανερώτατα “. 
υδηηαῦδπι Βαθοὺ αποᾶδηῃ τηοᾶο οὗ 'ρ88 ἤοσηΟ αποᾶ δδῦγβ ἀὐνιπῖτ5 οϑῦ, 
βἰαυϊάθιι τοῦ νοῦ μαγίϊοθρβ ϑϑὺ αὐἱ οδὺ ϑειότατον (1074 Ὁ 1. 2; ἃ].). 

ῷ, 8. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων δῆλον ὅτι ἡ σοφία... Οοπίτα μαθο ἰᾷ 
αὐἰάθτα ποῖ ἴαοϊῦ, αὐποὰ ἀρβηϊθο βαρ θηξίαθ Ἰαᾶῖὰ ἃ 18 5. αἰβοϊαΐα οβύ; 
1ῦθΥαΥἹ Θηΐτη ϑϑμᾶθιῃ ἀθἢβηϊθοηθπι ἴῃ 18 8. Β6Π16] νἱάϊτηυιβ δὰ 1140 
"20 5. ϑ'ϑα ορβαπὺ α]1ῖ8ὰ. ϑῖνθ θηΐτη δα δηὐθοθαθηθι βρθοίαθασ., ἴῃ 115 
ααδ8 ἰπθ ἃ γ8 ἃ 20 ἀϊούα βϑαμὺ Π1] 1η6580 δρραγοὺῦ ὑπᾶθ ἄθ νἱ βαρίθη- 
(186 αὔαπο 46 ταύϊοπθ αὐ ἐπιστήμην οὐ βυτητηστη νοῦν ἴῃ 856 τϑοϊριαῦ 
ααϊοαῦδτη ἀἶβοῖ ροβϑιῦ; βῖγθ ργοχίτηδ τραύμασι, βθηὐθηὐία διὸ ᾿ναξα- 
γόραν κ. τ. Δ. ἴω δᾶ τὰ ϑειότατα τὴν φύσιν (Ὁ 1) τοΐογέαν, τπὖ ᾿πΐοτ- 
Ῥοβιίἃ ἀοβηϊξίομθ βαριθηθίαθ αϊβυϊηθαηθαῦ ααδθ οοπ]απούϊβδίτηδ, βαηῦ. 
ΑΠΘΧΔΡΌΤΑΒ ΘΠΪΠὶ ὈΥΤ8 ἀθ αἰνὶ πᾶ τηϑηΐο οορτίαν!ῦ ΤΏ] Θθατιθ ῬΥΪΙητιβ 
τὸν κόσμον ἰδηπαπδηη τιπὰπι οΟΠπἰθιαρ]αὔαβ δύ. Μα]ο ἰριθπν. πᾶθοὸ σϑυθδ 
Ὁ. 8 80 60 ᾿ἰμβουύῳ 886 υἱάθηΐασ, ααἱ ΠΟῸῚ βθηβιβϑοῦ αἰβραθα ἤθη 
περὶ σοφίας γ8 ἃ 20 ρῬγδουαρύδηη 6886. --- [ἢ 1080 Ἰοαπθ Πα] σΌΠΘΥΘ οοτΐο 
παι αξίαβ, απο ποιηθη νοῦς οὕ σϑηϊῖγο ο 76 οἱ (τῶν τιμιωτάτων) 
οομ]απούῦσππι οβῦ. 

8 βαα. διὸ ἀναξαγόραν.... σοφοὺς μέν, φρονίμους δ᾽ οὔ φασιν 
εἶναι: οἵ. Θχοιηρίστη διὰ τοῦτο Περικλέα... ἴῃ οδᾶάθιι τ 1140 Ὁ 8.86. 
Τηὐθυτηθᾶϊα μαθο απδϑὶ δαηδ. Οπππ οηΐτα γϑοὐϊββίτηθ δὰ 111 δα]αηρδη- 
ἤὰν απδ ἃ 838-- Ὁ 2. Ἰορίτητιβ, ὑπ} οτηϊδϑδῶ τι αὐδιοβθϊοηθ ΒΙΡΥΘΙΠΒΠ6 
αἸρσηῖϊίαβ ρυπάθηὐίδθ ὑγῖθαὶ ροβϑὶὺ πα τηα]θ δα ἰρϑῶμπι πϑύασαπι δῇατθ 
νη τῆς φρονήσεως αὐδ8 ἴῃ ὑδι Βροούαναν (οἵ, ἄχρηστα δέ ν8 7) δοοὰ- 
γούιιβ Θχρ!]οπᾶδηῃ (Ὁ 8 5664.) ὑταπδιθατα ραγϑηῦ. 
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Ζινίμους δ᾽ οὔ φασιν εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοοῦντας τὰ συμ- ττ55 

φέρονθϑ᾽ ἑαυτοῖς. καὶ περιττὰ μὲν καὶ ϑαυμαστὰ καὶ χα- 
᾿ 3 [χὰ 

λεπὰ καὶ δαιμόνια εἰδέναι αὐτούς φασιν, ἄχρηστα δ΄. ὅτι 
3 τῳ , ΒΤ Α » ς 0.4 " . 

8 οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ ξητοῦσιν. ἡ δὲ φρόνησις περὶ τὰ πο ΘΝ 
᾿ (φ “- ἘΑΩΝ Ὁ ᾿- Ἱ ᾿ 

ἀνϑρώπινα καὶ περὶ ὧν ἔστι βουλεύσασϑαι᾽ τοῦ γὰρ φρονίμου γᾶς ὝΨΨΙΌΝΕΕ ᾿ 
μάλιστα τοῦτ᾽ ἔργον εἶναί φαμεν, τὸ εὖ βουλεύεσθαι, βου- 10 Ἶ 

- Ἅ γε ΔῈ πες 3 »“ 

λεύεται δ᾽ οὐϑεὶς περὶ τῶν ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδ᾽ [.0λέυτοκ, 
- , ς Α 

ὅσων μὴ τέλος τί ἐστι, καὶ τοῦτο πραχτὸν ἀγαϑόν. ὁ δὲ 
ἁπλῶς εὔβουλος ὃ τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπῳ τῶν πρακτῶν στο- 

΄ ς ἐν 

χαστικὸς κατὰ τὸν λογισμόν. οὐδ᾽ ἐστὶν ἡ φρόνησις τῶν ᾿» 
καϑόλου μόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα γνωρίξειν᾽ τὸ Φ΄' 2, ἐ--“ 

ι ͵ ς ν -» κ . Εν ΤΉ . " ι “3 εἰ. - πρακχτικὴ γάρ, ἡ δὲ πρᾶξις περὶ τὰ καϑ᾿ ἕκαστα. διὸ καὶ «1.5 
ἔνιοι οὐκ εἰδότες ἐνίων εἰδότων πρακτικώτεροι καὶ ἐν τοῖς ᾿ 
ἘΣ ΘΘΕΡ ἀκ ν  τἧς [κα κως. τρίς ᾧ Ἶ 

12. τί ἐστι] ΒΘΚΚ. ὑπΐῃ. τι ἔστι. 18. ὃ τοῦ] ΚΡ τοῦ. 11. 18. ΒΘΚΚ. 
πραχτιχώτεροι, --- ἄλλοις οἵ. 

8--19. ἡ δὲ φρόνησις ..... καὶ τοῦτο πρακτὸν ἀγαϑόν. Ορροιῖ- 
ὑπ 781 ῬΘῚ ἤδπο ἀθβοσϊρύϊηθιη ρῥυτιἀθηΐα ΘΧΟΘ]80 111 βοϊθηξίϑθ σ᾽Θ ΠΟΥ 
γ8 6. 7, ου]ὰ5 αὐἰθυβάδτη ἔγαοῦπθβ π]]π8 8886 υἱαθυὶ ροββϑιὺ. Ουοᾶ 51 
ΡΙδουουῖῦ, τα αὐἰάθτη Βαυὰ ἀῦβαθθ τϑύϊοπ ἰζθγατὶ αἱοθηθασ ααδ ἀ6 
οδᾶθιη ΤΘ 586 Ὡ6Ὸ ΤΪηΠ8Β ὈΘΠΘ6 60 ἰθπαΐϊὰβ 1140 ἃ 2ὅ βαα. Θχροβιίω 
βαπὲ. ΟἿ, οὔατα 1Π]αβίσοτα ἀοβηϊίομθιη μοῦ. 1866 Ὁ 21 φρόνησις δ᾽ 
ἐστὶν ἀρετὴ διανοίας καϑ΄ ἣν εὖ βουλεύεσϑαι δύνανται περὶ ἀγαϑῶν 
καὶ κακῶν τῶν εἰρημένων εἰς εὐδαιμονίαν. 

11 5. οὐδ᾽ ὅσων μὴ τέλος τί ἐστι. Ῥρδοῖδ 5ῖ6 ἴρβῦση βσϑπιβ τῶν 
ἐνδεχομένων (γ5 11) οἰτουχμηβοτίρύυτα αὐυϊουϊθαβ βπῖθυβ αὐδῖ οᾶΡ. 2. (Υ. 
δα 1189 ἃ 11) οορτϊθοπὶ τοῦ λογιστικοῦ γ6 1] ρῥγαδθηίδθ δαατοιίαγ, 

12--14: αὐϑοδίϊο ᾿ἰβέϑ, αὐἴπϑιη 5 ὁ ἁπλῶς εὔβουλος, ἱπ ααἃ οδάθπι 
τποχ ἰού οαρ᾿ δ (10) αἰβρυξαίο νϑυβαύασ, ῃ16 ΠΟ 8]|16Π0Ὸ αὐτάθτα 1000, 
Β0α απδδὶ ἴῃ ὑγϑηβιθα 86 πῈ]}1]0 ἔθγθ πϑρούϊο διβοϊγισασ. θὰ νἱὰθ αὔδτ 
Ραμ δαἀβίγιοῖα, ΟΠ ΠΟ ΔΌΒΙΠΟ 810 Βυαβ ΒΘΥΙΠΟΠΪ5Β Βοθηθη δυτπγατιθ 
Ἰπξου 88 οοῃ]υποῖϊο. Ουϊα ϑηΐτη ργοχίτηδ, γβ 14.,,οὐδ᾽ ἐστὶν ἡ φρόνη-. 
σις τῶν καϑόλου μόνον“ Απ αὐἰοαθδπι πασαβαπθ ἀϊοΐατη οϑὺ, ἄπο 
ἕανϑαῦ ορ᾽ πη 8 586 1Π]|ᾶτὴ βοϊοσατη τῶν καϑόλουδ πηὸ Ῥᾷθπ6 ἃ}Ὁ 
Ἰηδϊο οομπβέαῦ, πρᾶξιν ΟἸΏΘΙΩ 6586 ἐν τοῖς καϑ΄ ἕκαστα σοπύβαιπθ {Ππὰ 
ΘΟΡΤΟΒΟΘΠΑΙ, απὸ ἰπΐου ἀσθηάθτη Ορτβ 5ῦ, ρτᾶὰθ οθέθυϊβ δὰ θϑάθιῃ τὰ 
καϑ᾽ ἕκαστα τοξοιτὶ ; ν. 1110 Ὁ 6; 10 Ὁ 81 5αᾳ.; 8]. 

10--ΣιὃΚὃ. ῬϑῪ δχϑιηρίθτη ἃ τὸ πιραϊοᾶ ρουϊξυτη γ88 18---21 οβίθπαϊ- 

ὕπτ, οἱ ααἱ ρυπαθηξι ἀρ] θοταθϊοπθ δ]Ἰασυ ἃ νϑ!ῦ οἴβοθυθ 1ἃ 6856 τηδχὶπηθ 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΙαΤῚ τῖῦ τΘυττ 5 ηρτι]ατίατη ποὐϊ τᾶ ἀἴατπθ πϑὰ βἰὺ βαύβ ᾿τη θαΐαβ: 
αποᾶδὶ οηΐμη ρογίθοα βοϊθηξία, αὐ οπππῖα, οοταρ]θοίδμαν, ποη δαδὶῦ, 
τϑοΐθ ἃρθμαο ἸΟΠΘΘ τηΐητι5 ΒΌΤΩΤηΟΥτ πὶ σΘΠΘΥτσι ἸΡΏΟΤΑ ΙΟμΘ πὶ ΟἰΟΘΥΘ 
αὔδη ᾿ρβδυθτη ΥΘΥΌΤΩ ἘΠ] ατη. --- Οδγέα πᾶθο βαπῦ, 56 ἴπ ὙϑυθὶΒ ποη- 
ΒῈ}18, Ῥᾶγαμ οομβθηΐδηθδ. 

117. ἔνιοι οὐκ εἰδότες: οϑὺ γθῦὸ δχ Πουιτ παμθγῸ οὐΐδτι ὃ εἰδὼς 
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ἢ: μάν ἄλλοις, οἵ ἔμπειροι" εἰ γὰρ εἰδείη ὅτι τὰ κοῦφα εὔπεπτα Ζ5 
“οι. δ΄ 

κρέα καὶ ὑγιεινά, ποῖα δὲ κοῦφα ἀγνοεῖ, οὐ ποιήσει ὑγί- 
ἐβ δίαν, ἀλλ᾽ ὁ εἰδὼς ὅτι τὰ ὀρνίϑεια [κοῦφα καὶ] ὑγιεινα ποιή- 
κι) δεὶ μᾶλλον. ἡ δὲ φρόνησις πραχτική᾽ ὥστε δεῖ ἄμφω 

ἔχειν, ἢ ταύτην μᾶλλον. [εἴη δ᾽ ἄν τις καὶ ἐνταῦϑα ἀρ- 

80, ΚΡ ὀρνίϑια. [κοῦφα καὶ] οοπῇ. 461: ΤΎΘΠ6]6 πη. ἃ. 22. 28. [εἴη 
δ᾽ -- ἀρχιτεκτονική] 508. 

ὅτι τὰ ὀρνίϑεια . .. ὑγιευνά γ8 30. ΝΙπεΐττιμη ἃ Ἰη! ῖο αυϊάθηι τὸ εἰδέ- 
ναι ΠῚ ὉΠΪΥΘΥΒΆ]Δ, Ῥο ββιτηατη τοίθυψαυ αὖ ὁ εἰδὼς, ὩΪ ἐπιστήμη δ τὸ 
ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον τοϊαῖα Θδδοῦ, τϑούϊαβ ἀϊοογοίαι ὁ ἐπιστήμων; ἀοὶπαθο 
φαΐθηα εἰδέναι νἱαθῦαν αὐἱοππαὰθ ἃ] αυἹ πουῖῦ (γνωρίζειν ν5. 18). 

17. 18, πρακτικώτεροι, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις οἵ ἔμπειρον ΒΟΚΚ,; τιϑρὶβ 
ΡΙδοοῦ πρακτικώτεροι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις (οἵ ἔμπειροι). Ῥτορτίατα Θηΐπι 
ποὺ ἐμπειρίας, αὖ 5ποϊθηπίϊαθ ργοροβίθϊοπθιι αἀπδηι ἀϊοαμηὺ τηϑήογθηι, ἴῃ 
απ πηΐνουβα τοὶ γαῦο Θχμιρθῦθυ, ποὺ παρθαῦ αὐδηηγβ θ6π6 οχροιίῳ 
γὍ 1 ΤΟΙ] σδπ οἸηπθια; οὗ, 981 ὃ 231-80. Νβὸ υἱᾶθο ᾿αυαἱἰπατη ἐδη θη) 
Ριϑθίον τοὺς ἐμπείρους (,, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις“) 51.}1}1} τηοᾶο πρακτικοὶ 
ϑιηὐ, Οὐοτηχηδίθ γϑτὸ δηΐθ καὶ βυθ]αίο ΠΠπᾶ, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις “ θ)ὰ5 
οβὺ ααἱ οΧχ ἈΡΉ πὶ ΘΘΠΘΥΘ ΘΧχϑιηθΙθτη ρου; πθαὰθ ΘΗΪ} Βϑηδ 10 ΘΟΥΡΟΙῚΒ 
ἸΡΒ118 φρονήσεως οϑὺ, ν. 1140 ἃ 21. 

18 Βα. κοῦφον ὁρροβέξατα εϑὺ τῷ ποιοῦντι βάρος 618 Ὁ 7; Βυδαιθ 
πδύαγἃ ῬΥΟΡΙπαπατη οὖ τῷ γλυκεῖ οὐ τῷ ϑερμῷ, ἴπ παΐθημ0 ΘΟΥΡΟΙΘ 
ΡΙαυτηστη να]οὺ 442 ἃ 2 56.; οὗ τὴν κουφότητα 616 ἃ 86. αὰδ ΡγῸΡ6 
ἃ εὐπεψίαν ἀοοράϊύ, Ἐπδὺ ἰσίθαν ἴῃ Ηἷ8 ΒΥΠΟΡβηηῖβ τὸ κοῦφον ῬΥΪμητ5 
θυ ηἼητι8 τηϑον, αὖ δα τὸ ὑγιεινὸν αὰαο απδθϑέϊο βρθούαῦ ρϑυυθηϊδύιγ. 
Θπθπὶ ὑθυμηΐϊπαση ααἱ Βαρθῦ, βοϊθηθατη γ61] βᾷη6. ῬΥΪΠΟΙρΊπτη βοϊθη δ 
Βαθοῦ; ααἱ ἱρποταῦ, οαγοὺ τϑούῷ σαὐϊομθ αὐδηην 8 τϑῖὰ ο]]θαῦ. Οποῦβὶ 
Ἰρτῦαν ἴῃ ΟρΡΡοβιθίοπθ ἀἰγθυβουτιπι ΚΉΠΟΥ ΘΟΡΠΟΒΟΘΙΗΟῚ γ8 18 οὐ 20 οἵη- 
Ηἷ5. γἷβ ἀθυηοπβίγα ἰοη15. ροβίθα οϑῦ, ἀρραγθῦ τῷ ἐμπείρῳ ν8 20 14 ᾿ἴρβιηι 
ἀανῖ αιοά Ἰρποχαῦ, ποὐϊξίαμη τοῦ κούφου. ϑουϊθοπάσμη ,, ὅτε τὰ ὀρνέ- 
ἅεια ὑγιεινά͵ τ 

92. ἢ ταύτην μᾶλλον 1. 6. Θῶτα γοῖ φρόνησιν γ6] γνῶσιν αὐδθ6 τὰ 
καϑ'᾿ ἕκαστα ποὴ πορ]ρῦ. Τιοσπθπαὶ σθπὰβ ραγατη αἰ] ρθη, αὖ οὐϊαπι 

. ἢ ῬΙΟΧΙτηἶβ; ν, δα νβ 12---14. 
22. 5. εἴη δ᾽ ἄν τις καὶ ἐνταῦϑα ἀρχιτεχτονική. Οτηπΐηπο αὐΐάθπι 

ἡ φρόνησις οεὺ ἄρχοντος ἀρετή 1211 ἃ 14-.1; Ὁ 2ὅ; δία ἡ πολι- 
ὃ τικὴ (γ61 ἡ φρόνησις) οοτηραταῦδ, οὐτη το] τ18 ἀγυϊθα5 ἀρχιτεκτονικὴ 8 

Ἰηϊδίο 1094 ἃ 27 νοοείῳ θοῦ. ΟΥἮἨὨ οὐΐδια 194 Ὁ 1 βαα. 'ϑα μᾶθὸ οὖ 
ΒΙΠ1Π18. ΙΟ00 ᾿δὲϊ νυἱχ ργοβαηῦ. [Ιῃ ροϊὐϊοῶ Θηΐτη πῖοχ ἰὰ οοτύθ αὐδουθαν, 
ααΐπδτα ἰηὐτα ἴρβύσῃ Π]σὰα σθμιβ δι ἀρχιτεκτονικός, ααΐπδηι χειροτέχνης 
γ8 2ὅ. 29; γϑυθααυθ καὶ ἐνταῦϑα Ἰάοπι ἀϊδουίχηθη οὐΐδηι δα τὴν φρό- 
νησιν Ῥθυθίπογ ἀϊοογθηῦ, 51 ροβὺ γυ8. 88 Ἰϑροσθηΐαν, Αὖ Ῥυϑθιηΐββδ, αὖ 
ὑτααῖῦα βιιηῦ, ἰδαν βαθὺ οὈβοῦγα, αὖ ἱπϑηΐῶ νἱἀθαηῦαν. ΤιΘσθ Ἰοοῦμη α161}Ὶ 
Βαρτῶ Ἰαπᾶδανὶ 981 ἃ 21 866,; Ῥῶθηθ οηΐπὶ πδθὺ διἃ 6].8 5᾽π1Π1{ππ4 ]Π 6 1} 
αἀαϑηατιδη π]ΐητι8 ὈΘΩ6 ΟΟΠΒΟΥρὕδν 6586. ΘΟΠ]Θοουῦ Ἀ]ϊχαίβ; ΠϑΠῚ παρΝ 
αὐἰάθιη 981 ἃ 80 8. ῬγΟΌΔΌΙΙοΣ ρουρίσαν ,, διὸ καὶ τοὺς  νο- 
ΣΝ 

᾽ 



δεν... τς. τὰ 

Ζ 8 χιτεκτονική.] 
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ὡς ὃ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα τὸ κοινὸν ἔχει ὄνομα, πολιτική αὕτη 
δὲ πρακτικὴ καὶ βουλευτική᾽ τὸ γὰρ ψήφισμα πρακτὸν 
ὡς τὸ ἔσχατον. διὸ πολιτεύεσϑαι τούτους μόνους λέγουσιν" 

μόνοι γὰρ πράττουσιν οὗτοι ὥσπερ οἱ χειροτέχναι. δοκεῖ 

28. ΚΡ ἡ πολιτικὴ φρόνησις ἡ αὐτὴ 26. ὡς “τὰ] ἀδοεὺ δα. 
91. καὶ] οὔν. ΚΡῚ,Ρ. 28. ἔσχατον] ΚΡ ἕκαστον. ΚΡΜΡΟΡ μόνον. 
239. ΒΕΚΚ. ροβὺ χειροτέχναι οὁ0]Οοη. 

28. ἔστι δὲ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ μὲν ἕξις... 
Φρόνησις αἴατπθ πολιτικὴ βάθη ἔθγθ σνϑυθῖβ ῖο ἰπίθυ 586 ὕπτη οοτηρῶ- 
γαηύθσ ἔπχτα ἀἰβοθυπαπαῦ αὐ θ5 Βαρτῶ 1180 ἃ 12 (ἃ, ν.) 7υ5υ:1α σθηθ- 
γᾺ}185 αὐαπθ γίσίύιβ οὐμῖοα. Οποᾶβὶ ΕὙΪζβοηθ (γ. δὰ 1188 Ὁ 236) Βᾶπὸ 
βϑηξοπέϊδτη ὅτε ἡ αὐτὴ ἕξις οὕτα Ῥυΐοτθ, αὰὸ 1094 ἃ 36 ἡ πολιτικὴ οτι- 
πἴπτι κυριωτάτη καὶ μάλιστα ἀρχιτεκτονικὴ 6886 ἀϊοθθαύαν, ἴα 
Ῥαρπασθ οοηβθθαΐ, αὖ πἶπο οἔβοθυθ 5101 υἱαθυθέασ, ΔὉ 8110 ππο Ἰοοῦτη 
Δ 8110 4 1 πβουϊρίατη 6886: 586 ΤὨΪῚ ΘΟΌΙΠΪΠΒ ΡΥΘΘΡΟΒίΘΤῸ ἰθιηροῦ8 
Βρθοίτσηθη ἀραϊξ. Απὔπομ δοάθιῃ ἴθυθ 706 βθοῦσμι ΡαΡΤΉδΤΘ ἴΡ86. Αὐϊβϑίοίο- 
165 ἀϊοθῦασ ααἱ ἀπὸ ἴπ οαρὶξα Εὶ 8 7αϑυϊθίαται τελεέαν ἀρετὴν 6558. ῥτϑθ- 
αϊοανουιῦ ϑαπᾶθιιααθ τὴν αὐτὴν υἱτύπ᾽ϊ! γοσανουῦ} Αὐἰαπὶ 1184 Ρο ἐϊοδ8 
Ἰδὰβ 1094 ἃ 26 πθ βρθοίαρεαὺ αὐἰάθτα δὰ τὴν φρόνησιν ἰδπαθδτα ΟΡΡο- 
βἰέαιη, 864 δὰ δἱῖαβ αὐίθβ; πϑᾶιθ οἹηπῖηο Α4.[ 1 φρονήσεως ΟΠ ἀἴ60 
τηθηθο Ὁ}18. ἕμφοίω δβὲ, δὖ γαῦϊο πῦ}]ὰ Βα ον πῖβὶ 1094 " 7--1ῦ; ἸΙάχαθ 
101 ἴω αὖ ὍθΘπ6 οὔπὶ 1141 Ὁ οοποϊηδὺ βϑηῤθηύϊα. --- Αα οἰκονομίαν 60η- 
γούβιιβ ΕὙ ζβοηθ ἰδέ αὐσυτηθηξαξίομθ δ] απ αϊοοθαῦ (γ. δὰ νβ 81), ἴῃ 
Ῥυπαθηζίδτα ἱπγθούαβ Ῥυούϑυβ π181}}. ὅπ Ἰάθιη αὖ Επιάθηναμι ἴῃ ἸΟΘΌΙΩ 
Αὐιβίοὐθ!β ἑδπαάθπδιη δαοίογοπι Πα]. 1. βαϊθδυιϊαιδς, Ἰαπᾶδῦ γοῦρῶ 1218 
Ὁ 18--1ἸὉ τϑιπαὰθ ἴΐω οοπἕθοίαμη 6586 οοηβαϊθ, αποπίατη απο 11116 γτο- 
ΤηϊΒβατη δἰ {πρὸς δ᾽ ἀλλήλας εἴ τι διαφέρουσιν -- πολιτικὴ καὶ 
οἰκονομία καὶ φρόνησις --- ὕστερον λεκτέον “) ατα Ὀ6π6 δχροπδέασ: 1ϑυ]- 
ῥαύθιη ἃυρτιθβ, πὶ τηϑ! πθυΐβ 8:16 πἴ10 ἰγϑ 5118. 

236. ἡ δὲ ὡς τὰ καϑ'᾽ ἕκαστα. Ιὴῃ ἀθβου θθπο Ῥυΐουθ σθποΥθ ΡτῸ- 
ὈΌ16 ογαὺ ἡ μὲν ὡς ἀρχιτεκτονική: απϊᾶ γοῖο ὡς τὰ κ. ἕκ.} Υγεῦ. 
ΒΟΥ , αὖ αἰτοῦ βἰπρτανῖα" 1. 6. ὡς περὶ τὰ κ. ἕκ. ὅ'6α ἔπϊ]886 νταἀθίτιν 
(ΡΙ τῶ, ομΐτα ἴπ δῖβ τηὰπϑ]αΐα, απ) ἡ δὲ ὡς χειροτεχνικὴ (γ61 ὡς πράτ- 
τουσαὴ περὶ τὰ κ. ἕκ. ν. ν5 29. -- Τὸ κοινὸν ὄνομα: τηδηθῦ ΘηΪΠ| 15 
ΠΟΙΏΪηἶβ ἀϑὰ8. απ0 ἧ νομοϑετικὴ μόριόν ἐστι τῆς πολιτικῆς γ. 1180 Ὁ 80.. 

21. αὕτη δὲ πρακτικὴ, καὶ βουλευτική: ἴδιαι Ὀτονῖδου μαθο αϊοΐα βαμξ 
αὖ πηάϊαπθ αὐδοβύϊοπθα το πατιαπέιτ, ϑὅϑηθ θηΐτη πθὸ οοπηΐθοῦο Ῥβθρῃϊ8- 
ταδῦθ ῬΌΗοα ργαδοπίϊα, ἑοῖο τηπηθτθ ρϑυΐαποία δῦ; πθαὰθ οὐπηΐβ 46]1- 
βδγαύϊο δἃ Ῥβϑρβίβσπδ βρϑοίαῦ, δὰ Ἰθσθβ ἔθγσθπᾶδαβ πα]18; οὗ ομίββα απδ6 

γὙ8 38 ἴῃ τηρηΐθιη θη ἡ δικαστική. - 
39 5. δοκεῖ δὲ καὶ φρόνησις μάλιστ᾽ εἶναι ἡ περὶ αὐτὸν. .: 51 τϑοοία 

Βδθο ὑγδαῖξα, βυιηῦ, πϑοθϑβασο δὲ καὶ δὰ δοκεὲ τοΐουθίαν., δῦ οοποϑαάθευν 
8588. 6586 οὐ“ Ιὰ αποᾶ 6].5 οβῦ ααἱ Ρ6Ὶ ΘΟΠΒΘηΒατη οτηηΐπμι βαδτη ἀ6- 

“, ΓῊ πλν . ς ΄ ς ΣΝ ἔστι δὲ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ τι41 095 
ς μὲν ἕξις, τὸ μέντοι εἶναι οὐ τὸ αὐτὸ αὐταῖς. τῆς δὲ περὶ 

πόλιν ἡ μὲν ὡς ἀρχιτεχτονικὴ φρόνησις νομοϑετική, ἡ δὲ 50 

8 
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ἔχει αὕτη τὸ κοινὸν ὄνομα, φρόνησις ἐκείνων δὲ ἡ μὲν 
οἰκονομία ἡ δὲ νομοϑεσία ἡ δὲ πολιτική, καὶ ταύτης ἡ 
μὲν βουλευτικὴ ἡ δὲ δικαστική. εἶδος μὲν οὖν τι ἂν εἴη 

γνώσεως τὸ αὑτῷ εἰδέναι" ἀλλ᾽ ἔχει διαφορὰν πολλήν" 
νων», νυ ὄ-Ἅ αν 

38. δικαστική] ΚΡ στοχαστική. 84. τὸ αὐτῷ] ἴῃ ἷδ οογγιρίοὶα (,,ἴον- 
ἰαθ88 ΚΡ ργ." τὸ αὑτοῦ, ΜΡ τὸ τὰ αὑτοῦ, 1) τὸ τὰ αὑτῷ). 

Βηϊοπθπι γαύαμιη παθοὺ. Αὖὐ ἀθβιάθυαύαν βίῳ ἀθβηϊίο, οα͵ὰ5 Ἰοοὰβ υἱδθ 
ογαῦ ροβὺ αὐταῖς γν8 34 ἔδγθ ἴπ Βᾶπο βϑηῤθηξίαπι οὗ μὲν γὰρ περὶ πόλιν 
πολιτική, ἣ δὲ περὶ ἕνα φρόνησις“. --- Ηρα γοῖῸ οθτΐαχα οϑὺ, νϑυρῶ δὸ- 
κεῖ δὲ καὶ τπᾺ}10 τπιοᾶο ἔθυυθ θᾶτπι οοπ] πούϊομθη οασὰ Ῥχοχίτηθ ἃμίο- 
οοαθηθθαβ ααδ Ρ6Ὶ Βοκκουϊδηδπι ᾿η θυραπούϊομθμι δχϑιβυϊ. 

81. ἐκείνων δὲ ἡ μὲν οἰκονομία. Νοαιχθ πᾶθο βαθϑηῦ απὸ γϑἔθγϑη- 
ὑασ: ΠΌ]]ὰθ ϑηΐμὰ ἐκεῖναι ἀἸϊούδθ βαμῦ ᾿πῦρϑυ απδ8 οἰκονομίας Ἰοοὰβ 5: 
τ68 αἰριίο αὐδϑὶ ὑδηρὶθαν στα ἰηΐντω 1142 ἃ. 9, ἔπτα βαρτῶ 1140 Ὁ 10, 
564 ριύαν ἄἀθ 1] πυβαῦϑτη. --- Αὖ δῖω απδθβύϊο τηουθίασ. Ῥυϊάθσῃ θηΐτῃ 
ἡ οἰκονομικὴ ἰπΐογ ϑὰβ ϑῃυτηθυαία οϑὺ αὐδ ὑπὸ τὴν πολιτικὴν Βυπὺ 
1094 Ὁ 8; απ γϑῦοὸ θϑᾶθιῃ υἱαθίυν τῇ πολιτικῇ ἰδπασδιη Ῥ8Ὶ Δρροῃὶ 
(ν. δὰ γνβ 38 οχίν.). Νιβὶ ἔουύθ ὀθῃβαθυῖβ ἴῃ ΠΟΟ 1ρ80, πὶ ρίαν δἀᾶδῃ- 
ὑαν, αϊνουβιυαύθυη βθηθθηθθθ ποπᾶάθπτῃ δχβίαγθ: αὐἱᾶπὶ δηΐτα θᾶᾶάθχα ῥστι- 
ἀθπύϊα, ααδθ Βασησηο ὍΟΠῸ Βΐποὸ ΥΘὶ ρα] λοῶθ 1}11π6 ἀοτηθβύϊοαθ οοπβαῦ, 
οὐ ἴῃ ἄπδβ ραγύθβ αρϑαὺ οὖ αἰύθυϊ. βὰϊ ραυθὶ βρυθυαττ ᾿τη ρουϊαχαη Θοτητηΐ- 
βου Οδύθσαχμη. οαποία μᾶθ6 αὐδ8 ΠῸΠΟ ΡΘ1 ὮΟῸΒ γ88 ἰθρίπιὰβ ᾿ΐω ὑχωθῖίω 
βαηῦ αὖ ἴρβὼ ρούϊαβ δ᾽ὰπᾶὰθ βυτηδιηθηθ οροσθ υἱἀθαπίαν αὐδπὶ α]ϊω οἱ 
βϑῃϊοσδ Υ6] ᾿πΡΥΟΌΔΤΘ Ὑ6] ΠγτηδΥΘ ῬΟΒΒ6. 

88. ἡ μὲν βουλευτικὴ ἡ δὲ δικαστική: ν. τοὺς δικανικοὺς καὶ δημη- 
γορικοὺς λόγους τῶν πολιτευομένων 1181 ἃ 4. Εἰ Ἐβούου!οἱβ ϑιαΐθιη 
(ἰρυ. 4) 46 ἀαρ οὶ μοοὸ σθπθῦθ (οαἱ 1116 ὑθυ τα ϑοορατὺ τὸ ἐπιδεικτικόν) 
βαῦ18. οοπϑύδί. 

84. ἀλλ᾽ ἔχει διαφορὰν πολλήν: 804. (6 ας ργιιαογυἐϊα χα βἰδὲ χιυΐδηνι 
οογϑιῖέ αἰυογϑίβδίηιο βογυξίνγυς Ἰηοηυΐγν68. (γ. 1094 Ὁ 14 τὰ καλὰ... τοσαύ- 
τὴν ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην ὥστε δοκεῖν κ. τ. λ.; οἵ, 1299 ἃ 4). 
ΑἸ ογυΐην ον φιῦὶ ἐπ βαΐὶβ 86 ἐηιθινίιιβ α γ6 ριθιοῶ ρίαμαε αὐ οΥγ γ6 
γριάαπὲ (1142 ὦ 1--9); αἰδὲ βαϊ χυνὶ δὲδὲ υἱάοαζιν" δία ϑθηθ ααρτυϊγυδέγ αν 
Ῥο886 ηϊδὲ οἰΐαηι γοὶ δὲ ριφδιίίοαθ οὐ ἀοηιοδέϊοαθ ϑθηθ ργουΐϑιηιν 8 (καίτοι 

. 1142 ἃ 9 5..). Ῥγαοίογοα Ἠδη6 τὰ οοηδίας, φμοηαηι μιοᾶο ἔρϑα θα 
χιαθ βἰμριϊογιην δύ γὙϑοίο ἐγαοσίογιέν" (ἔτι. 1142 4, 10. 11). ὅ51ὸ ἔδυ 
πδᾶθο ἱπέθερυθία θαυ ααἱ αὐδηύαπι ἢθυὶ ροΐθϑοῦ σϑῦρῶ 1141 Ὁ 88 Βαᾶα. 
{τά ϊξα που! γοϊαθυῖῦ. Νρο ἐδῆιθη ΠΘΡῸ τη] αὐϊάθηη πα ρυτηΐβ 118 ,,τὸ 
αὑτῷ εἰδέναι" Ὁ 84 ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΤ ΤΩΟΥΘΘ. Ὑαυιδηθαν ἴῃ ᾿ἰβάθιῃ ορὑ παῖ 
Πρυΐ ΚΡΏΡΝ», ααὖὺ τὸ τὰ αὑτῷ εἰδέναν ΘΧ ΙθΘμὗδ8 αὐ τὸ αὑτοῦ δαῦ τὸ 
τὰ αὑτοῦ ΦΡΟΔΝ ὯΘΟ ἔδυ πἰδὶ οομύϊνππο ἀϑὰ βγπιαῦω Οὐ Ὀτανιαθθμι ἴηι 
Θ8 βθη θηὐϊδμι Ἰη 6 Πρ] Ροβϑυῃῦ αὰδ Ορυ8 οϑὺ -- αὖ 1142 ἃ 1 θϑὺ τὰ 
περὶ αὑτόν, ἴὉ 7 τὸ αὑτοῖς ἀγαϑόν. Ῥοὶπᾶθ ΥΘΣῸ Ῥδυύλου 18 μὲν οὖν 
}» 88 ροϑὺ οὰ αὐ ρῥταθοθββουιιηὺ οορίαῦο δᾶ τὴν φρόνησιν ῬΥΟΡΥΙΘ 
αἰούαμι μ8 ϑυοραύαν αυϊᾶάθηα, ταυ]ῦο θηΐμὶ τηδρὶβ ἱπᾶθ ἃ Ὁ 28 ἴῃ Ρο]]οῶ 

ς 

ται ν80 δὲ χαὶ φρόνησις μάλιστ᾽ εἶναι ἡ περὶ αὐτὸν καὶ ἕνα" καὶ Ζ 5 

το 
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» [4 Ζ9 καὶ δοκεῖ ὁ τὰ περὶ αὑτὸν εἰδὼς καὶ διατρίβων φρόνιμος 1145 « 
εἶναι, οἵ δὲ πολιτικοὶ πολυπράγμονες" διὸ Εὐριπίδης 

πῶς δ᾽ ἂν φρονοίην. ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως 

ἐν τοῖσι πολλοῖς ἡριϑμημένῳ στρατοῦ 

ἴσον βενα σχεῖν: ὃ ὄ 

τοὺς ὡρ. Ἔα νος καί τι πράσσοντας πλέον -“-- 

ξητοῦσι γὰρ τὸ αὑτοῖς ἀγαϑόν, καὶ οἴονται τοῦτο δεῖν πρά- 
τειν. ἐκ ταύτης οὖν τῆς δόξης ἐλήλυϑε τὸ τούτους φρονί- βόξς 

μοὺς εἶναι" καίτοι ἴσως οὐκ ἔστι τὸ αὑτοῦ εὖ ἄνευ οἰκονο- τ. Ὁ Ὁ», 

μίας οὐδ᾽ ἄνευ πολιτείας. ἔτι δὲ τὰ αὑτοῦ πῶς δεῖ διοι- 10 “25. .τ.«, 

κεῖν, ἄδηλον καὶ σχεπτέον. σημεῖον δ᾽ ἐστὶ τοῖ εἰρημένου ἴ-«Γφ'“-ς- 
καὶ διότε γεωμετρικοὶ μὲν νέοι καὶ μαϑηματικοὶ γένονται 
χαὶ σοφοὶ τὰ τοιαῦτα, φρόνιμος δ᾽ οὐ δοχεῖ γίνεσθαι. 
αἴτιον δ᾽ ὅτι τῶν καϑ᾽ ἕχαστά ἐστιν ἡ φρόνησις, ἃ γένεται 

1, διατρίβων φρόνιμος] οἵα. ΚΡ. 4. ΚΌΝΡ ἠριϑμημένον. 9. εἶναι] 
οὐα, ΚΡ 14. ὅτι] ΚΡΤΙΡΟΡ ὅτι καὶ. 

γΘΥΒΔΌΔΙΠῸΣ αὐδτη ἴῃ 11ἃ. ΟΟμἼοῖο ἰσιδαγ, ἦδτα γουθῖ5 εἶδος μὲν οὖν 
πΒΊγουβᾶθ αὐπφθβυϊομὶ ααἱ ἀθ ἰοίο ΘΘΠΘΥΘ φρονήσεως ογαῦ ἥπϑιη ἐτηροιὶ 
βουϊρίυτησιθ ἔπῖββθ Ὁ 84 τὸ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαϑὰ εἰδέναι γο6] 5βἴπη116 αὐἱὰ 
(οἴ, 1141 Ὁ 8. 18; 1140 Ὁ 31). Οοπεοπίαπθα, ἰΐα βαπὶ ααδθ βϑαυπηίι 
ἀλλ᾽ ἔχει... καὶ δοκεῖ Ὁ 84 886. ὕπο δπΐτη σΌΠΘΥΘ θῶ οοπεϊπουϊ αἰεί 
βΒαηῦ αὑἀᾶδ απἰδυβάδιη ἰδτη αἰνθυβῶ 6886 νυἱαθηΐασ αὖ δὰ οΟμ γα 8. ΠῚ 
Ῥᾶθηθ υἱΐαθ τϑίϊομθι Ῥοχἐϊηθαπῦ. 

1. καὶ διατρίβων 50: ἐν τούτοις 8. περὶ ταῦτα. 
3. πολυπράγμονες: οἱ ποχηηϊηῖ ἴρ0886 τηδχίτηθ ῬΙδξο ποίδτη αὐϑηᾶδπι 

τη ]δτη ἱτηργθϑδιῦ. 6 υϑυβῖθυβ ΕΣ ρΙ ἀοἷβ 6 ῬῃπΠοοίοίθ, Ἰϑπαξβ οὐϊατα 
ἃ ῬΙαΐαγομο, ν. 81 ρίαοοὺ Ζθι]ηυτη δὰ ἢ. 1. Αρραιϑὺῦ δαΐθιι δὰμπὶ ααὶ 
ΘΥΘΥΒῸΒ ἃ. ΟΘἰΘΥΒ ΠΘΡῸξΙ5 ἐθιθα πΟΙπουϊῦ πὸὰ ἴσον μετασχεῖν (ν5 ὕ) 
μα οὔμημθ8 ἀ(θ 818 ἴῃ τ ρυθ]οᾶὰ ραγθθυβ οορτανίομθβ 6χ δηΪΤηῸ 
ΑἸτη]81556. 

10. ἔτε δὲ τὰ αὑτοῦ... σκεπτέον: αὖ οὐ Βἴπο ,,πολλὴ διαφορὰ “ 
(1141 Ὁ 84) οχβιβίθσθ ροββιί. 

11. σημεῖον δ᾽ ἐστὶ τοῦ εἰρημένου. ὍΘ 18 απδθ ΔΌΒίπο πἀβατθ δᾶ 
γ8 80 βραυυμθαν οὗ δγρυπηθηύσμη Βουθτι ΟΔΡΡ. αποᾷ Ῥγδθυηἰ βίτητιβ. 
Ῥυϊχηᾶ Ὑ6γῸ ψϑυθδ ἰδία, σημεῖον αὐάππὺ 6᾽.5 βϑπέθπξίαθ αὐδ 1141 Ὁ 
14--22 ογαῦ: αὖ δὲ πἴπο νυἱάθδηθοῦ ἴῃ ταΐϊηαβ Θοτητηοάπηι ἸΟΘΌΠΙ τσ ΆΒΒ6 
αὐδ 1141 Ὁ 28--1149 8 11 αϊδβρυϊαῦα ϑαηὺ (γ. δὰ 1141 ἃ. 230 οχίγ.. 

14. τῶν καϑ᾽ ἕκαστα κ᾿ φρόνησις: γ. 1141 Ὁ 1ὅ 5. Ηδθοπῦ δαΐθηι 
τὰ καϑ᾽ ἕκαστα Ῥτορίεν ὕλην 5υᾶπὶ 1ἅ, αὖ πϑοθββαυῖο πϑέυγαιη τοῦ κατὰ 
συμβεβηκὸς αὐδδὶ βοοῦτῃ ἰγαμαηῦ πθοὸ ΠΝ Θομθγϑίθυη δατηϊ  αηὺ ᾿ϊδὶ 
απδ οὕτῃ νϑγϊθίαξ γϑυυση οοδὶπθυῖϊθ. Α αὐ ναγϊθίαϊθ τπδἐμθιηδίϊοαθ 
γ68, ααΐρρθ απδ8 διε ἀφαιρέσεως 5'πὲ (γ5 18), δὰ παιπὸ ΠΠθόταθ αὖ βίπρτι- 
1ὰ6 αυδθαιθ γ6] ἤριγδθ γ6] πυτηθυϊ, απᾶτηααδπι Θχθιηρὶα ἐαηξαχη βαμῦ, 
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εὐϑα 1 γνώριμα ἐξ ἐμπειρίας, νέος δ᾽ ἔμπειρος οὐκ ἔστιν᾽ πλῆϑος 29 

γὰρ χρόνου ποιεῖ τὴν ἐμπειρίαν. ἐπεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἄν τις σκέ- 
ψαιτο, διὰ τέ δὴ μαϑηματικὸς μὲν παῖς γένοιτ᾽ ἄν, σο- 
φὸς δ᾽ ἢ φυσικὸς οὔ. ἢ ὅτι τὰ μὲν δι’ ἀφαιρέσεώς ἐστι, 
τῶν δ᾽ αἵ ἀρχαὶ ἐξ ἐμπειρίας" καὶ τὰ μὲν οὐ πιστεύουσιν 

80 οὗ νέοι ἀλλὰ λέγουσι, τῶν δὲ τὸ τί ἐστιν οὐκ ἄδηλον. ἔτι 
ἡ ἁμαρτία ἢ περὶ τὸ καϑόλου ἐν τῷ βουλεύσασϑαι ἢ περὶ 

τὸ καϑ'᾿ ἕκαστον" ἢ γὰρ ὅτι πάντα τὰ βαρύσταϑμα ὕδατα 
Ὃς φαῦλα, ἢ ὅτι τοδὶ βαρύσταϑμον. ὅτι δ᾽ ἡ “φρόνησις οὐκ 
τον, ἐπιστήμη, φανερόν" τοῦ γὰρ ἐσχάτου. ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται" 

10. ΚΡ δὲ χρόνου. 20. οὐκ] οτῃ. ΚΡΜΡ, 21. Κ᾽ περὶ τὰ καϑόλου. 
28. τοδὶ] ΚΡ ΝΡ" τοδὶ τὸ. 

ἰαιιθῃ ἰρβϑηι Ἰθρθηη ῬΘΥ 86 θχμὶθδηῦ. Πϊαπθὺ Ἰσιῦαν αὐδτὰ ΟὉ ΘδαΙΒ1Ὲ 
1110 ἐμπειρία ΟΡαΒ δῦ αὐδθ 50] οορίδπι γδυϊδυθασα σϑυτπι, ἀπᾷθ τὸ ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ Θοϑποϑοὶ Ῥοββιῦ, οοῦϊο ργορομπαῦ: πθαὰθ α110. τηοᾶο οοπύτα 
ἢ866 Ῥαρτιδῦ ααϊ ᾿ρϑαπι ᾿δύθτη οουαΐστι (ὄμμα, ὄψιν 1144 ὦ 80; Ὁ 11 5α.; 
οὐ ἡ αἴσϑησις νοῦς ΟΙΟΙ ᾺΥ 6886 1145 Ὁ ὅ 56.) ἀθασμδῖϊε. Ὁ ἰηϊϊο 
ἰηηδύππι 6886 οροχίθσθ, αὖ ἰΐα δάπ]ο Πουιηὶ ΡῈ. ἐμπειρίαν ρῥυπαθηθα 
οοΟΙαραγθίαυ. 

160. ἐπεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἄν τις σκέψαιτο: πονῶ αὐδθδίϊο, ῬῈῚ 56 δ]ΐθηδ 
80 πδὸ ἀϊβραϊαύίϊομθ, αὐ ραποῖο ροβὺ ἐμπειρίαν νβ 16 ροβῖδο β6)ιπ- 
σοπᾶδα οὐαὺ. Θεωρητικοὶ Θῃΐτη οὗ τηβύμοιῃ δέϊοὶ βαηὺ οὐ αὐτὶ πῖ5 ορρο- 
παηύαν ἁπλῶς σοφοὶ (ν. γ5 18 σοφοὶ τὰ τοιαῦτα) δίατιθ. ῬΒγβιοὶ. --- 
Ῥυϊηοίρία γϑῦὸ ποῦ ἐδηύαμι πϑύατα}18. βοϊθηὐίδθ 864 οὐϊαπι βαϊητηδθ 88- 
Ῥἱθιίϊαθ νυ 19 δὰ τὴν ἐμπειρέαν τοίογαηθαῦ απ ΡῈ ἱπαποίϊοηθιῃ ἢ: 
οἵ, δᾶ 1189 Ὁ 81; πθὸ ἀαδίστα οϑὺ αὐἱπ ἢΠ468 11 (τὸ πιστεύειν γ5 19, 
τὖὺ 1189 Ὁ 38. 1112 Ὁ 10) ᾳαὦ ορτβ 6886 ἀϊοϊσαν οᾷάθτη ἔθγθ ᾿πάπούοηθ 

ηϊ αῦαν. 
᾿ς 19, οὐ πιστεύουσιν... ἀλλὰ λέγουσιν: τι ᾿βΒοῖτα, αὐἱάθηη αἱ ὑδ]θιῃ 

ἴῃ τποᾶαπι για βουϑηῦ, ῬΘΥΒΙΠΙΔΠ Ἰο00 1147 ἃ 18---24 ἀἰδοίτηθθ. Ὧ6 νἱ 
ααΐθτα 86 πδύατῷ πυΐὰβ πίστεως, δῖπ αὐὦ π60 στῶ Ὑϑυιτι βοϊθη δ, ὩΘ6 
βῷηθ αὐ1]15. δᾶ γιΐαχαη πούλια οὐβοίογιιμα. Θ586 ροὐθϑῦ, ἡτιβαδηη Αὐιβυοὐθ!οθ 
γιἀθῦαν σγουρὰ ἔβοιββθ. 

20---Φ28. ἔτι... τοδὶ βαρύσταϑμον. Οορί απο δα ᾿νᾶθο δ) οἰ οὕατ 
ἴδγθ τὸ δὲ καϑ' ἕκαστον ἄγνωστον εἰ μὴ ἐμπείροις, πρὸς δὲ ἐμπειρίαν 
(ν. νβ 16) χρόνου δεῖ“. Οὕδθ γϑυθ]5 οχργύθϑβῶ βαμπῦ, ροβὺ 1141 Ὁ 1456. 
πδια ἀοδιἀοτα θαηῦαγ; ἤθαὰθ δηΐπὶ ρούθϑῦ ΠΟῚ 6586 ἀαρὶεχ ΘΥΤΟΥ 5. (ἅμαρ- 
τίας γ8 21) σθῃτϊιβ αὐ ἀαΡ]6χ τϑυῦτη ποβοθπάδυττη (τοῦ γνωρίζειν 1141 

Ῥ 18) ϑθηυ8 ̓ Ῥαρχῖξ. 
24, ὥσπερ εἴρηται: οἵ, .,ἢ ταύτην μᾶλλον““ 1141 Ὁ 39 α. ν.; ἔσχα- 

τὸν ϑιηΐμη ο886 ἀἰοθηάτϊμι τὸ καϑ' ἕκαστον οτημῖπο οοπϑίδί, --- Νορ!!ρί- 
ἰὰν Ἰρὶθαν ἴῃ πᾶ ΥΒ 2ῦ 56. βϑαυϊαν ΘΟπαρΔ ΤΑ Οη6 δι Ραχύὺθ φρονή- 
σεως αυοά οὖ ἴρβᾶ τῶν καϑόλου οσοὺ, ἃ ρατίο τοῦ νοῦ αποᾶ τῶν ἐσχά- 
τῶν ἐστὶν ἐπ᾿ ἀμφότερα 1148 ἃ 8ῦ; πθαὰθ Θῃΐη παουβαῖιθ νοῦς δα 
εἶδϑὶ δᾶ αὔθ βαμπηπιδ, βοϊθη ίαθ Ῥυϊηοὶρία, γϑίθυυθηθν, ΝΙΒΙ]ΟτηΐπτιΒ. Ρᾶ- 
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Ζϑοτὸ γὰρ λον Ὁ οὔτον. ἀντίκειται μὲν δὴ τῷ νῷ᾽ ὲν “Ὧν 

γὰρ νοῦς τῶν ορῶν, κὰν οὐκ ἔστι λόγος, ὴ δὲ τοῦ λύτο σα πο τΑὴ ἊΣ 

οὗ οὐκ ἔστιν πλδττε πα 55 ἀλλ᾽ δισθησιρ; οὐχ ἡ τ ὧν ἰδίων. ϑ5 δὲ ἃ Ἔτ 

ἀλλ᾽ οἵα αἰσϑανόμεϑα ε ὅτι τὸ ἐν τοῖς μαϑηματικοῖς ἔσχα- . ὙῈΡ .“; 
ἐπε γμανΣ ἐφ» ν ἃ - «τ Ὁ 

3ῦ. ἀντίκειται] ΚΡ ἀντιληπτικὸν. οὗ] οτι. ΚΡ ΜΡ. 98, οἵᾳ] αν ̓ξ; τ ζεςξ 
ΚΌΜΡ οἵα ἧι. 28---892, (ὅτι τὸ ---τι μος Ἰοοὰβ οὖ οουν. οὖ Βῖπο ὟΝ ΧΑ ᾿ 

- σιςΝς" ΡΝ 

ΔἸΊΘΠ8. στ. 
ἄν... ὃς 

γαγῃ ῬΤΟΌΔΌΙΠ6 οϑὺ, θαμάθμι μὰ ρυπα θηὐίδθ οουδθᾶ αἰσϑησιν αἀὐαδηάδηῃ 
(γ8 217 5.) ἱπάυχίββθ, αἱ τηοχ οδρΡ. 12 ἰάθη ποίῆθῃ πῇ θη ἐϊ ἀδξατιβ δββϑῦ 
(4148 Ὁ δ); πῃ δ] δι αἴσϑησιν Ὠϊο, ΑἸἰᾶτι οἂρ. 12 αἸοὶ, π6 βἰσηιβοδξαν 
αὐϊάθμ. 

21. αἴσϑησις οὐχ ἡ τῶν ἰδίων. Ουοά ΡδΓ᾽ ορροβιύϊοηΐβ ταὐϊοπθιῃ 
ΟΧ Πῖβ νυ ]β αἰύγο ᾿η θ!Ποιθατ, ταύαμι 6888 δρᾶ Αὐἰβίοίθιθτα ΒΟΙ πα: 
ἀἸοῖδαν Θηΐτη ΔῸ 1110 αἴσϑησις αὐυϑοάδτη τῶν κοινῶν, Βαηὺ δαΐθιη τὰ . 
κοινὰ σ. 426 ἃ 1 νοὶ 487 ἃ 9) κίνησις οὐ στάσις, σχῆμα, μέγεϑος, 
ἀριϑμός 1. 6. οὖ αἱ ῬΒΙΠοροπαΒ, τὰ ὑποκείμενα ταῖς μαϑηματικαῖς 
ἐπιστήμαις. ἘΠ ἴζα αὐἱάθηη οοπβοηίαπθαμ οϑὲ, αἀποᾶ ἰπ ῥτοχίτηϊβ, ἀλλ᾽ ᾽ 
οἵᾳ αἰσϑανόμεϑα“ δὰ τοῖὰ τααὐποιηδίϊοαμι τοβριοἰδασ; αἀπδιηασδτη 8 
1110 αἰῆς0116 νἱἀθαῦαγ, ΡῈ δχθυιρίστη οχ ἕδη τουιοΐο ἃ ρυπαθηἐϊᾶ σο- 
ὭΘΥΘ Ῥθυϊζιμι βϑηὐθηθίαιη 1Π]πιϑύσαγθ --- Βα νυθηϊοραῦ παῖς ἀϊβουϊαδὶ 
ΤῬτθπ ΘΙ ΘηὈατρ,, ἃγρτιΐθ τη ηθη5 ϑὐΐδτα 1112 Ὁ 20. 21 ορθύδπι ρυπθηξον 
αθΙθοτδηύαπι απ ἃ ταύϊομπθ απ τη μθυηαύϊοὶ διαλύουσι διάγραμμα 
οομηραγδύδηη 6586. 1Ἰοθραῦ δάάοτο, Π1Π1ὸ ΤΓ' ὅ ἀοβουιρυᾶ ΔΘ Π ὈΘγδΠμαἹ πᾶ- 
ὑαγᾶ οὐϊδτη δὰ τὴν αἴσϑησιν ἀδποδμᾶι, ααἱρρθ βὶπθ αὐ Οροτϑ 18 φρο- 
νήσεως ῬΌΥΠΟΙ πο ροβϑὶῦ: 1112 Ὁ 834-118 ὃ 2 οὐδὲ δὴ τὰ καϑ'᾽ 
ἕκαστα 506. βουλευτά ἐστιν" οἷον εἰ ἄρτος τοῦτο ἢ πέπεπται ὡς δεῖ. 
αἰσϑήσεως γὰρ ταῦτα. εἰ δὲ ἀεὶ (β6ὰ »καὶ περὶ τούτων “) βουλεύσε- 
ται, εἰς ἄπειρον ἥξει (αὖ οἸηπῖπο ποὸη 86 τὸ ὅπου, ,στήσεται" -- 1149 
ὃ 29). υᾶ 1ῃ τ σϑύιτη αὐἴάθτηη οϑῦ, ᾿ἰβέδιη αἴσϑησιν, αὐὖὋό ρογοῖρίδαν 
ΥΘΒΏ6 5] Πρ Ϊ8 6. ΒΟΙΏΪΠΘΒΥΘ, ααἰΌτι5 αἢ Ῥτοροβιδαμ οϑὺ ορὰβ, δ ὑἀβῦτη 

. δἀβιυὺ Ἰάοποὶ, δαπᾶθχη “Βαπὰ δα τηϑύμθβιη Ρογξίποτε; 808 Βοὺ δῸ ἶρβο. ὅ 
1ο αἱ γόξθα »ἀλλ᾽ αὕτη μᾶλλον αἴσϑησις ἢ φρόνησις, ἐκείνης δ᾽ ἄλλο 
εἶδος“ δαάϊαϊῦ γ8. 29. 80 θεπέθυ δοποθάϊξασ; πὸ ἀθηΐααθ ρῖαπθ ἰυτῖξα 
βαηὺ αὐ ν5 271-29 ἀϊοοθθαπέιν, ἀπιητηοᾶο οἱ αἴσϑησις αὐδοάδτη 8Ὸ 
αἰτᾶσαθ Ρᾶτίθ Ῥοβύαυϊθιιν οὐ 8118 αἴσϑησις αἴαπθ ἡ τῶν ἰδίων. 

28. οἵχᾳ αἰσϑανόμεϑα ὅτι τὸ ἐν τοῖς μαϑηματικοῖς ἔσχατον τρίγωνον 
5011. ἐστίν. 851 ἐαπθαίιν αποᾶ ρῥτγοΐθοῦο ἐθπθπάμσιη οβϑὺ, ἔσχατον ἴπ μᾶς 
Δυρατηθηδαύίομθ (1π46 ἃ νϑὰ 3234) πὸμ ρόββθ ἀϊοὶ αἰεὶ αποὰ τῶν καϑ'᾽ 
ἕκαστα οὖ 516 αἰσϑητὸν ε5ἴδ, β'πθ ἀπο πᾶθὸ νβ 58 ἔμ]βα βαπύ, βἰαυϊᾷθμι 
βαηῦ ἔα]βα, ἀπᾶθ ῬῈΓ 56 ἱπίθ]]Π]ρὶ πθααθαηῦ. Νϑαπθ ΘΠ δηδπιρτ]ανη, 
φυΐρρθ 84 αποᾶ σοοτηοίνοα ἐαπαθδτη δ ἀρχὴν τοΐθγαηθαν, οππηἶπο απ 
ἔσχατον αἰϊοὶ ρμοξεοϑὺ; πθᾶπθ ὉΠΠ1Ὲ8 αἰσϑήσεως Θεὺ αὐ βοίαθαν ῬΥΪΘ 1 γ68] 
5: τ] 1ΟἸββίτηδτη οτηπΐστη ἢρσθγατη 6886 ἐὐϊδηριαπι (,,ὅτε... ἐστίν Ὁ. 
ἘΘϑρίοὶ αὐἱάθτη 'Ῥυθπ θ] θη υτρ, (γ. δὰ Υϑ8 21) 7αθοὺ 8 1105 αἱ διά- 
γραμμὰ διαλύουσι, αυδδὶ οπεοὺ βουρίαπι »ὅτι τὰ ἐν διαλύσει (μαϑημα- 
τικῇ) ϑιωγουμμάνυς ἔσχατα φανέντα .. τρίγωνά ἐστιν" 1. 8. Ἰδία5. ἤρστι- 
τΤῶϑ αὐδ8 αἰγ 5] 0η6 ἘΕΤΗΙ ἔδοιᾶ υἱξίτηδθ οἴἴβοίαβ εἰπὲ 6886 ἐγϊαηστᾶ. 

Αὐΐβὲ. Ἐπηΐο. 20 



σνω- 
, 

Ὅν 

»᾿";, 
ῳ ὃ 

, ξικι «“ 

Ατὰ ἐπρυδτς ἐατφηᾷ αὐτο κὰν 

τάϑαϑθτοὸν τρίγωνον᾽ στήσεται γὰρ κἀκεῖ. ἀλλ᾽ αὕτη μᾶλλον Ζ9 
80 αἴσϑησις ἢ φρόνησις, ἐκείνης δ᾽ ἄλλο εἶδος. « .- λει ϑ»πεο να 

τὸ ξητεῖν δὲ χαὶ τὸ βουλεύεσθαι διαφέρει" τὸ γὰρ τὸ 

τς βουλεύεσϑαι ξητεῖν τι ἐστίν.) δεῖ δὲ λαβεῖν καὶ περὶ εὐβου- 
"Ἶ ἍἌίας τί ἐστι, πότερον ἐπιστήμη τις ἢ δόξα ἢ εὐστοχία ἢ 
ς ἄλλο τι γένος. ἐπιστήμη μὲν δὴ οὐκ ἔστιν" οὐ γὰρ ζητοῦσι 72....- 
πάὴν περὶ ὧν ἴσασιν, ἡ δ᾽ εὐβουλία βουλή τις, ὃ δὲ βουλευόμε- 

νος ξητεῖ καὶ λογίζεται. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ εὐστοχία᾽ ἄνευ "Δ ἔτ 
τὲ γὰρ λόγου καὶ ταχύ τι ἡ εὐστοχία, βουλεύονται δὲ πο- 

402 ΑΒΙΒΤΟΤΕΈΠΙΚ ΕΤΉΤΟ. 

82. καὶ περὶ] ΚΌΜΡ περὶ. 

Θαΐ οπΐτη αὐτὴ αἰσϑητὸν τρέγωνον (οἴ, ΟἿ ἃ 8---21) δηΐθ οουϊοβ μαρϑϑῦ, 
μοη υἱάθαῦ 6886 τρίγωνον, 18, αποπίθιη τὴν τῶν κοινῶν δἴαιθ σχήματος 
αἴσϑησιν που Βεαθοὺ (γν6] τὴν καϑ' ἕκαστον ἐπιστήμην ΟἿ ἃ 18. 20), δὰ 
αὐϑθβέϊομθβ ρϑοιηθίχιοαβ ἸἀομΘὰΒ ΟῚ δῦ. ὅθ δδθὸ αὖ γ8 28 ἀϊοίω 6888 
νιαἀθαμύαγ ΡΘ. 1ηὐθυρυ θα ]οηθιη πωπα οὐβοϊθῦαν, νϑυαμπι ΘΟΠ] Οὔ ΓΒ. ΟΡῸΒ 
ουῦ, υδ8 δασϊάθτῃ" ῬγτῸ πα]. 1. τούϊοηθ ποὸη ὑθηὐαυθυῖπν: ΘΏΠΟΗ. ῬΆΘΩΘ 
Ἰηϑηΐα αὐ γ8 239. 80 βραυσαπύαν δίαπθ αὐὑδ ἀθίηαθ δααϊθαν βϑηῤθηὐίδ, 
τὸ ξητεῖν δὲ καὶ τὸ βουλεύεσϑαι διαφέρει τὸ γὰρ βουλεύεσϑαι ζητεῖν 
τι ἐστίν (γ8 81. 82) ποππθ οὖ ἴρβῶ 6 Γ' ὕ, υδὶ 880 Ἰοοο δβϑὺ, πὸ ἰΐῶ οϑῦ 
ὑγϑηβὶαῦα, αὖ ΡγΟΘΌΪ1 Ἰαπούπτα ουτὰ τϑ]ϊαῖβ ἀθϑυαξα 810 Νά 11110 
αυϊάθμι ροβὺ 1. ο. 1115. Ὁ 20. 21, αὰτο τῶν διαλυόντων διάγραμμα ταθῃίϊο 
ἔδοίω οϑὺ, δοᾶθῃν γϑὰ 21 5. τϑοὐύϊββίιηθ Ῥϑυρι θα , , φαένεται -δ᾽ ἡ μὲν 
ξήτησις οὐ πᾶσα βούλευσις οἷον αἴ μαϑηματικαί, ἡ δὲ βούλευσις πᾶσα 
ξήτησις κ. τ. λ.; Εἴο Ἰαοογοίδ, Ομ δ. 

1142. 4. 82--Ὁ 838. Εὐβουλία (ὃ εὔβουλος 1141 Ὁ 12---14). 

6 ποῦ οὖ ἅθ ἱπβοαυθηθθυβ οαρὶθιθυ5 --- 1148 Ὁ 14 γ. αὐδὸ Ῥγϑθιηβὶ- 
Ἰη8 δὰ 1141 ἃ 30 ---1142 ἃ 80. Ῥτδοίογσθῳ οἵ. αὐδὸ δὰ Γ' 1-- 8. ἃ"Ὁ 
ἰηῖῦϊο ἀϊδραϊαύω βαμύ. 

ἈΑριθαν φαύθια οδρ. 10 ἴω αὖ ρυΐμηο ἡ εὐβουλία ἀ1]1ρΘηὕΘΥ ἃ σΘΠΘΥΘ 
ἐπιστήμης, εὐστοχίας οὐ ἀγχινοίας, δόξης ἀϊδοογπαύαν (-- Ὁ 2. 6. 17); 
ἀρίπᾶρ ἴρβῶ, Ββαυᾷ οὐηῖββο ἀἰβοθυῃθηὶ τησπουθ, ἀθῆπίαθιν ὀρϑότης 
διανοίας (βουλῆς) 6886 -- Ὁ 14 (16); ου]υβ ὀρϑότητος υὐγυμηατιθ 6886 Ρτὸ- 
Ῥαῦαν αὖ οὐ βηθιη τηδ]6 ργοροβίθατμη βρθυπδῦὺ οὺ δὰ βθμι ἤπθηι υἱᾶ ἃ0 
γτϑύϊοπθ ὕστι βϑηῶ ὑππι 1πὐγῶ- Ἰἀοπθαπι ὑθιηραβ ἃβοιαύῷ ρϑυγθπιαὺ Ὁ 17 
-τ-ϑῶ; -- Ὁ 20; --- Ὁ 38. Ποπίᾳπο ἡ εὐβουλία, 5θὰ δ Βίηρυαβ απδϑ- 
ἄδιη γ65. Βθὰ 8ᾷ βυχημηδιη γ8ὶ τϑίογθαυῦ, τῇ φρονήσει δἀαϊ]οιϊξΥ ααΐρθΡ8 
αὐδ γτϑοΐθ ἰᾷ ργοροβαθυιῦ, οὉ ἀπο ῬΡ6Υ 1118 Ορϑυδιὰ 7υβύπμι 1 τηο αϊη 
ἀρ θογαύπτη εἷὺ --- Ὁ 88. ! 

ῷ, 8. ἄνευ τε λόγου καὶ ταχὺ τι ἡ εὐστοχία: οτἱν ἰσίθαν πᾶθὸ οὖ 
αὐ 6708 Δἴ ἢπ18 ϑοὺ ἀγχίνοια γ8 ὁ (αὐδθ 1862 Ὁ 34 5. δύναμις 6880 
ἀϊοῖδαν) ρου παύαγαθ ρούϊιβ ἀοπα αποάάδιη αποᾶ αἰύγο οοπἐϊηρὶῦ ααϑηι ' 
ῬΘῚ ορθύϑιη ρυυαθηβ Ποιηϊηΐβ. --- Νϑαῦθ "Ια οἴδηβαθ ουϊὺ αποα Ἰδτὴ ΐ 
πολὺν χρόνον οὐ βραδέως βουλεύεσϑαιν ἀϊουμύαν γ8 8. ὅ; π11] Θῃΐτη ἴτη- ᾿ 
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Ζιολὺν χρόνον, χαὶ φασὶ πράττειν μὲν δεῖν ταχὺ τὰ βου- τ42504 
λευϑέντα, βουλεύεσϑαι δὲ βραδέως. ἔτι ἡ ἀγχίνοια ἕτερον “Δ “Δ΄ 

καὶ ἡ εὐβουλία" ἔστι δὲ εὐστοχία τις ἡ ἀγχίνοια. οὐδὲ δὴ 
ἐ δόξα ἡ εὐβουλία οὐδεμία. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃ μὲν κακῶς βουλευό- 

μένος ἁμαρτάνει, ὁ δ᾽ εὖ ὀρϑῶς βουλεύεται, δῆλον ὅτι ὁρ- 
ϑότης τις ὴ εὐβουλία ἐστίν, οὔτ᾽ ἐπιστήμης δὲ οὔτε δόξης" 

ἐπιστήμης μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὀρϑότης (ὀὐδὲ γὰρ ἁμαρτία), 10 
δόξης δ᾽ ὀρϑότης ἀλήϑεια᾽ ἅμα δὲ καὶ ὥρισται ἤδη πᾶν οὐ 

δόξα ἐστίν. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄνευ λόγου ἡ εὐβουλία. διανοίας 
ἄρα λείπεται. αὕτη γὰρ οὔπω: φάσις" καὶ γὰρ ἡ δόξα ; 

ἀκ ἡ Δ: ́΄. 

9. ΚΌΜΡ" ἡ εὐβουλία τις. δὲ οὔτε] ΚΌΜΡ οὔτε. 

Ρβαϊξ ααΐη 80 βοάθιη ῥτῸ τοὶ ῥιοροβιίδ ταξίομπθ ὁ πολὺν χρόνον βου- 
λευόμενος πορσοίαν εὔβουλος 6856 (Ὁ 26---28). 

6. 1. οὐδὲ δὴ δόξα... οὐδεμέα: μᾶθο οπΐπι (δὴ) Ξαροτοβὺ, νυ. ἃ 88. 
Βαίϊομπθιη σοῖο οὰσ δόξα αὐδδουσπαθθ ποη εἰ, Ἰᾶτη ΠῸ]]ὰπ οοΙαρθυϊτηαβ; 
βθα αὐοᾶ ἢ. 1., Ῥτοχίπηῖβ γθυθῖβ ἀλλ᾽ ἐπεὶ... δὰ ἴρβατη ἀοβηϊίοηθιι 
Ῥγορθυδη τ, ἀρεϊδοταξατ, ΒΕ 1 η46 ἄσπι Βθαῦθηδι πὐπρηθῖοιὶῖ ορθσδ, ἀδΐατ, 
Ὀ1 βαρρίοίαν »ὥρισται ἤδη πᾶν οὗ δόξα ἐστίν“ (οὐ Ὁ 18 ἡ δόξα 
φάσις τις ἤδη). 

11. δόξης δ᾽ ὀρϑότης ἀλήϑεια. δὶ 5ἰαῦ αποᾶ 1139 ἃ 29 5. οταὐ 
»τοῦτο γάρ (ἰ. 6. τὸ ἀληϑές) ἐστι παντὸς διανοητικοῦ ἔργον“ κ. τ. 1., 
60 πορϑυὶ ροΐοσι δέΐϊαιη τῆς ὀρϑῆς βουλῆς 6858 νϑγτα αὐοάᾶατῃ, πἰβὶ 
ἔογτέθ τὸ βουλεύεσθαι ποι ἔαπουϊ τοῦ διανοητικοῦ. ϑαρθοτοβὺ ἰριδαν αὖ 
ἀλήϑειαν Ἰατα αἰοὶ ρῬαὔύθιμτιβ 80] 8 μι ΡΣ 86 (τὴν ϑεωρητικήν), δχοθρίᾷ 
ΠΙὰ απ ὁμολόγως ἔχει τῇ ὀρέξει τῇ ὀρϑῆ 1189 84. 80. ϑδ΄ῖη ἡ δόξα 
δυούον! Βτι]. Ἰοοὶ 1, νῖβα ἕαθυιῦ τοῦ θεωρητικοῦ ῬτΟΡεῖα 8886, Πα ργοὈᾶ- 
τὴν 386 1άθχῃ 1ΠπῸπτ πἀβὰπὰ (10 5ΘΙΩ6] ἴπ ΠοΟ ἰῦγο ἡ φρόνησις αἰἱοία, ο5ὲ 
ἀρετὴ τοῦ δεξεσεικαν. 1140 Ὁ 3ὅ 5ᾳ. (Δα ᾳ. 1. ν.); 5684 οὗ δα 1148 
ὃ 11 864. 

11. ἅμα δὲ καὶ ὥρισται ἤδη πᾶν οὗ δόξα ἐστίν: αἰϊαὰ πος ἃτρτι- 
τηθηδατη. δοοραϊθ, δα απο πιοχ Ὁ 18 (,, αὕτη “γὰρ οὔπω φάσις “) ἘΠΌΤΩ 
γοβριοῖζαν. ΒΕ τηρο ᾿πέου τὸ προαιρετὸν ἱπέθσαπθ τὸ βουλευτὸν 
αἰβοθυπθθαίαν 1118 ἃ 3: ΠΙὰα δηΐτα., ἀφωρισμένον ἤδη“. 

19. 18. διανοίας ἄρα λείπεται 50. ὀρθότητα εἶναι τὴν εὐβουλίαν. 
Αὐξαπιθα πθὸ ρυϑθοθββιῦ βθηξθηἐί απ 1Ππὰ λείπεται ἄρα εἰξαΐαν πθο 
Ῥ6Ὶ ἰούστη ἢ. ᾿ἰΌγ. 6]03 διανοίας γ8] ἀθβυϊομθπι γ6ὶ τηθηξοηθηι ἴη- 
γϑηϊμ 8, αὐ8Πὶ ἦδτα αἀϊοὶ δρρᾶγϑὺ ῬΥΟρΡΘ δοοθαρηξθιῃ δὰ λογισμοῦ ποίϊο- 
ὭΘΙΩ. ἴπ Ἡ. δηΐτα ΠἰὈν. διάνοιαν 1ζὰ ἐαπύαπι Ἰοσίπηιβ αὖ τῷ ἤϑει γϑ] 
τῇ ὀρέξει ορροκίϊα, Θδββοὺ (1189 ἃ 1. 21); ἰαπαθ πουΐσητιβ νυ οὖ 

᾿ ἰγθαπθηΐθτη ὨαἾι8 ΠΟΥΉΪπ 8. τιϑατῃ, γϑὶαῦ ἴῃ ΝΟ. 1114 Ὁ 230. 91, τ] ἐτία 
3 βαηῦ σϑηθτῶ αἴσϑησις διάνοια ϑεωρία; τ Ρ]αὐσποιη ΘΟ πηθιηοσθιη διά- 

νοιὰν ρΡοπεπΐθιῃ μεταξὺ δόξης καὶ νοῦ (ἃ. Ηδρ. 611). Ὑϑητα αποηΐδηι 
πθαάτιθ Βυ]ὰ8 οϑὺ Ἰοοὶ 46 γοϑθ διανοίας ππΐγθυβα αἰβραΐασ πο ἀπθιξαίῖο 

Ὶ γϑπαυξαγ αὐἱὰ 518 γϑυθὶβ ἀϊοαξαν, βαΐβοιαῦ δἀποίαγθ, ρτοΐθοϊο τηϑηῖ- 
ζδβύπμη. ἀβαμηι  ΒΘΥΠΊΟΠΪΒ ἔπῖϑβθ απὸ οΟπῆβιιβ βουϊρίου δὰ8 οοσι αι οηθβ 

ς 90 Ἐ 
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τμϑνιλοὐ ξήτησις ἀλλὰ φάσις τις ἤδη ὁ δὲ βουλευόμενος, ἐάν Ζ τὸ 
πε νὶ ιῦτε εὖ ἐάν τε κακῶς βουλεύηται, ξητεῖ τι καὶ λογίζεται. 

ὕμλενξας ἡ ἀλλ᾽ ὀρϑύτης τίς ἐστιν ἡ εὐβουλία βουλῆς [διὸ ἡ βουλὴ ξη- 
ΔιθδαΣ Π γητέα πρῶτον, τί καὶ περὶ τί]. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ὀρϑότης πλεοναχῶς, 
ΕΝ χις; δῆλον ὅτι οὐ πᾶσα ὁ γὰρ ἀκρατὴς καὶ ὁ φαῦλος ὃ προ- 
ἐδλαι κει. Τυω, τίϑεται ἰδεῖν ἐκ τοῦ λογισμοῦ τεύξεται, ὥστε ὀρϑῶς ἔσται 

90 βεβουλευμένος, κακὸν δὲ μέγα εἰληφώς. δοκεῖ δ᾽ ἀγαϑόν 

τι εἶναι τὸ εὖ βουλεύεσϑαι" ἡ γὰρ τοιαύτη ὀρϑότης βουλῆς 
Ἐπρπλεδν ᾿ς εὐβουλία, ἡ ἀγαϑοῦ τευκτική. ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τούτου ψευδεῖ 
κι» 

φου 

ει. 

16. ἐάν τεῖ ΚΡ» ἐάν τε καὶ. 10, 117. [διὸ --- περὶ τί] τηᾶ]6 βἀ4. 
21. εἶναι] οἵα. ΚΡ ὁ. 8]. 

τηθηὐδβ (ἐν διανοίᾳ 1189 ἃ 21) αα86 οὔπω φάσιν οἰ θοϊθθοηύ, οὖ ἴρϑ88 
διανοίας ποτηΐπθ ὑϑπαῦδη ῬΥΟΡΙΟ ἱπαϊοδνυθυῦ, 

10. 17. διὸ ἡ βουλὴ ξητητέα πρῶτον τί καὶ περὶ τί: ᾿ὰἃ αποά π60 
Πὺ πθὸ δὴ ἀθβιάθγαῦαν; Ὁ]ὰ8 5Β6116 1] δηΐτη περὶ βουλῆς ν6] περὶ τοῦ 
βουλεύεσθαι αὐδοδιθαπι οϑὺ ἔππὶ Τ' ὅ, ὕπτη Ῥ6 1 ἢ. ᾿ἴδν. 1189 Ὁ ἵ 5.; 
1140 ἃ 81 58ᾳ.; 1142 Ὁ 1 85αᾳ. Εὖ βυαπὺ νϑυρα ἰδία , ,δεὸ... τίς ἱπορίβ 
τηδου]θοῦα. Νϑαὰπθ θηΐμι 81 δάδοπάθππι ουαῦ αὐἱᾶ ῥτορίθι. ργοχίτηθ δηΐθ- 
οϑἄθιηξία, πθοθββδυϊατη οϑβϑῦ (,, διὸ“), ταῦϊο δὰ απδθβύϊοημθῃι περὶ βουλῆς 
ουθθαῦ, 8568 αὖ οοποϊαδογοίαῦ ,,οὐ φάσεως ἄρα ὀρϑότης ἡ εὐβουλία, 
ἀλλὰ διανοίας (ξζητούσης καὶ λογιξομένης). Νά ἰαπίθτη ἀθθϑὺ αὖ ΟὟ 
δϑτὰ ἀοβηϊθοπθιι τῆς εὐβουλίας ἀπᾶθ αἰίογω δα] οἱ νἱάθαϊαν (ὀρϑότης - 
βουλῆς) γντῖον (ὅτι ὀρθότης διανοίας νγ8 12) 510 οτηϊοπᾶα, αὖ 80 
αἰξοτὰ δα ρυϊογθίη ἰϑπατδτη γϑυϊοσ πη γϑαάθαπααχῃ 510. ΟἿ ΘΗ ΠῚ ΒΘΨΘΥΤΙΒ 
7αάδχ θβ8θ νοϊυθυϊῦ, τοί δοηβθωῦ, οχ 18 αὐὑδθ ἴπᾶθ ἃ ὑϑυθὶβ καὶ γὰρ 
γ8 18 ἀβαθ δᾶ γ8 11 βογιρίδ βηῦ, απδιηααδμι Ὁ] θη τιϑατη Βαρθαηΐ, 
ἰαταθη 181} δᾷ γϑηὶ πΘΟΘϑβαυ τη 6Ε86; (6 ΟΠ Ότι5 ΘηἿΠ γ6] γο 5. γ6] 
βϑηθθη 115 Ἰᾶτη οοπδία δῦ. 

18. 19. ὃ γὰρ ἀκρατὴς .... ἐκ τοῦ λογισμοῦ τεύξεται: νἱᾶθ8, 
λογισμὸν τοῦ ἀκρατοῦς αϊοὶ δυτη, αἀοὁ ῥγῶνθ 5886 Ουρια δαι! βαρθυϑμθ 
Ῥοπδῖη προαΐέρεσιν ᾿πβουνῦ. Αὐαὰαθ νϑυιββίτητη οϑὺ ἄπο θαπάθυη ΠΔΌΘΥΘ 
προτεϑέντα γ6] προαιρέσεις αὐδϑὶ ἀρ ]]ΟΘμΊατι6, 51 ἴουε ἔδσαῦ, λογισμόν ; 
οὐ αποπιδιηοᾶσμα,,οὐδὲν κωλύει τὸν δεινὸν ἀκρατῆ εἶναι“ (1152 ἃ 10), 
τὼ πἰμητπὴ πθ6 αὐἰδαυδηι: οὐδύαῦ αποιηΐηαβ ὃ ἀκρατὴς Ὁ δεινός. 
υδθ Ἰποηυΐββθ ργορύου Πἰῦγ. Η (γοϊαῦ 1146 ὁ 27 584.) αὐ]6 ν᾽ ἀθύιν. 

29, ἡ ἀγαϑοῦ τευκτικὴ: ν0] ἐπιτευχτική 1199 ἃ 8. 
22 8βᾳ. ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τούτου ψευδεῖ συλλογισμῷ τυχεῖν: τούτου 

1. 6. τοῦ ἀγαθοῦ, αὖ οχημπΐηο αποᾶ νϑεαπιὶ οϑῦ ἐκ ψευδῶν οοἸ]]δοὔατη 
6586 ροϊοβδὺ Αμδ]. Ῥυ. Β 2 βαᾳ. 8].; ν. 1217 ἃ 1δὅ. 16. Πθ βΒυ]]) ΟΡ βυηβ γ6γῸ 
ααἱϊ δᾶ ἀοΙ ] θτοπθ ρουθποπὶ (συλλογισμοὶ τῶν πρακτῶν τὴοχ 1144 
ὦ 81 νοσδηίαῦ Τπϊξατιθ ἐ]ὰ8 σθηθυὶδ ΘΙ] 1141 Ὁ 18 54.) ἀΠ ΠΟΙΠοΣ 
οϑῦ αὐδορϑύϊο αὐδπ ἔογίαββθ Αὐἱβίοίθ νἱἀθραῦαν. 3.8 δὰ ἢ. 1. βϑϑ β δι ὐ 
ΘΧΘΙΩΡΙ απ ΘαΒΟΥΙΡΘγ6. απδ]6 11 Ρ]δοοτθ βοϊθὺ. ΔαμΙθαϊῦ Ἰριθαγ τηθα]ουβ 
αὖ ΘοΥΡα8 εαπαγοὺ ὀρνέϑειον πρέας, ααο οὐ οἰβούιπι οϑὺ απο νο]θθδῦ. 
Αὐ 1|6 αὐἱᾶθτη απ 6 118 ΓΘ ὈΥ τ Ρ6 111 ναύαθαῦ; αὐ νϑῖὸ 1ϑῦθ 8656} 60η- 



ἴ 

λλ τω » ᾿ μ᾿, "ἢ ὃ » Ζιο συλλογισμῷ τυχεῖν. καὶ ὁ μὲν δεῖ 

1 
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ψ' - τ ᾽ 3 ς᾽ 
οὗ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ ψευδῆ τὸν μέσον ὅρον εἶναι" ὥστ᾽ οὐδ 
αὕτη πω εὐβουλία, καϑ᾿ ἣν οὗ δεῖ μὲν τυγχάνει, οὐ μέν- 3 

τ -νἢ τοι δι᾿ οὗ ἔδει. ἔτι ἔστι πολὺν χρόνον βουλευόμενον τυχεῖν, 

τὸν δὲ ταχύ. οὐκοῦν οὐδ᾽ ἐκείνη πὼ εὐβουλία, ἀλλ᾽ ὀρϑό- 
ξ ὡ -" 

της ἡ χατὰ τὸ ὠφέλιμον, καὶ οὐ δεῖ καὶ ὡς καὶ ὅτε. ἔτι 
" Α Τγξαν τς 3 -" Π , , ε ς Α 

ἔστι καὶ ἁπλῶς εὖ βεβουλευσϑαι καὶ πρὸς τι τέλος. ἢ μὲν 

δὴ ἁπλῶς ἡ πρὸς τὸ τέλος τὸ ἁπλῶς κχατορϑοῦσα, ἡ δέϑ80ο 
ς ΄ , 3 ᾿ - ’ κ Ξ3 - 

τις ἡ πρὸς τι τέλος. εἰ δὴ τῶν φρονίμων τὸ εὖ βεβουλευ- 

σϑαι, ἡ εὐβουλία εἴη ἂν ὀρϑύτης ἡ κατὰ τὲ συμφέρον πρός 
, . ΚΩΞΑΙ . ΄ 3 ν ς ΄, , ᾽ 

τι τέλος, οὐ ἡ φρόνησις ἀληϑῆς υποληψίές ἔστιν. 

ἔστι δὲ καὶ ἡ σύνεσις καὶ ἡ ἀσυνεσία, καϑ᾿ ἃς λέ- 

28. οὗ δεῖ καὶ ὥς} ΚΡ γγ. οὐ δικαίως. 80. 81. ἡ δέ τις] ΚΡΜΡ εἰς δὲ. 
81. ΚΡΟΡ εὖ βουλεύεσϑαι. 82. ΚΡ ὀρϑότης κατὰ. 88. οὗ ἡ] ΚΡ 
ἢ οὐ᾽ 84. ἀσυνεσία] ϑρθηρο] οοπ]. εὐσυνεσία οὐ ἀθίῃ εὐσυνέτους. 

γαϊθβοοσοῦ ἱπᾶάρ ἰμοΐπθμη οϑὲ αὐοᾶ οἰθαπι εὔπεπτον, απὸ πὸ δρσθθαΐ, 
δοοθρῖδ. Ἰύααθθ ψευδὴς ὃ μέσος ὅρος (γ8 34): τὸ κρέας ὅτι πυρέττοντα 
ὠφελεῖ. Σ 

21 5. ἀλλ᾽ ὀρϑότης ἡ κατὰ τὸ ὠφέλιμον, καὶ οὗ δεῖ καὶ ὥς καὶ 
ὅτε. ΕἸπΙΒ ἱτηροιῖθαν ἀπίγουβαθ παΐο απδοϑύϊοπί. Θυῶ ἴπ τ ντὸχ ἥ κατὰ 
τὸ ὠφέλιμον σοηθυα]β οϑὺ οὖ ἔδυβθ ἅποθρβ; 564 115 αὑδθ ββαπαηθαν δοοα- 
τοῖα, ταῦϊο Βαθϑῦαν ἀγραμιθηθ αποᾶ οταΐ γ8 18---25 (οὗ δεῖ γ8 239-96 
(ὡς δεῖ 1. 6. δι᾿ οὗ), γ5. 30 5. (ὅτε δεῖν. 

28--81. ἔτι ἔστι καὶ ἁπλῶς ... πρός τι τέλος: αὖ ἰΐοπι φρόνιμοι 
περί τι οταπὺ δίαπθ ὅλως φρόνιμοι 1140 ἃ 29 --81. ᾿ 

81 Βα. εἰ δὴ... εῖο ἡ εὐβουλία δὰ τὴν φρόνησιν, ου͵ὰδ ἴῃ 
Ἰοσατ γ8 18 866. Ῥᾷθπθ βυοοθᾶθγθ υἱαάθθαῖαν, ἰδπαῦδπι γ6] Ῥᾶγβ σγ6] 
τηϊηϊβέγα τοΐουθασ. Ουοᾶ ααὰπὶ Πὺ, παπᾶ τηΐττιτη οϑῦ, 78η1 δὰ ρυααθηξίδπι 
τὸ βεβουλεῦσϑαι τὖ ρουξοοξαμπι βαρσίξατ!, απδηηαθδτη ἰρβα 88606 βουλεύε- 
σϑαι ἀἴαθθ ὁ φρόνιμος βουλευτικὸς 6886 ἀϊοϊϊαυγ. Νοαὰθ 1 τηΐττιμι, 
οἰάθυν οοτηραγαΐαθ οὔσῃ εὐβουλίας Βα ϊξα τηδχίτπθ τοοΐατη ἰρβῖαβ ἢπ8 
Ῥτοροβιϊοπθιι ὑγ αϊ, ααπτὶ οομηροβιθα οὐπὶ σίγξαΐθ νἱἀθαΐαν μούϊτιβ τὰ 
πρὸς τὸ τέλος (ᾳποᾶ ἴρβατη νἱἰγίαθ ἀοθθαίτγ) ργονυϊάθσθ; ν. οἂρ. 18. 
Νῶμη ἀπᾶχῃ τηραϊππι οὖ ἃ ποῖ ρ θοῦ Θατηα 6 δηρστβύῦμμι ἸΟσττ ἱπέοι εὐβου- 
λίαν ᾿πίογαπδ υἱγθαξοτα δἰ μίοατη οοοαροδῦ, αὐτίπαπθ ἴῃ δάγθυβαπι ραᾶγίθπι. 
Βρθοίαγ νἱάθέυν. --- Εδῦ δυΐθη ὑπόληψις ἀληϑής, ἀοΙὈοταύϊοπθ δὰ 
φάσιν Ἰαῖὰ οὖ δᾷ ἀἰξεϊποίαιη δόξαν (γ5 11, τ. ν.) ρογἀποιᾷ, --- 

1142 Ὁ 84--1148 ἃ 18. Σύνεσις καὶ εὐσυνεσία. 
Νϑατιθ μὲθ ἴῃ μδο ἀϊδβρυϊαξίοπμθ ργδθίθυτηιθπᾶδθ βαθὺ; πϑιὴ τὸ περὶ τέ 
Ρίδηθ 1Ιἄθιη οϑῦ απο ργααθηξίαθ --- 1148 ἃ 7, ἀΐνϑυβδθ σϑῖὸ δὺ δᾶάθιι 
βαηῦ αἀποπίδιη ἃ ἀππηὶ ἀρσπηῦ τὖ βοη θη δπὶ ΔΙΙΟσαη ἀθ 60 σΌΠΘΥΘ 
τοῦτ πὶ αἰσθηὀ απ θΘπ6 Ἰη 6] σάτητιβ τθούοαπ Ἱπάϊοῖο Ῥϑυβθατδηην -- 
{148 ἃ 18. 

84 5. Ἠδπὰ ἐθιηθγθ ὥὅρθηροι (δ μοῦ. 180 Ὁ 29) ρτὸ ἀσυνεσία 

ἀν “ 3 

ποιῆσαι τυχεῖν, δὲ 1τ145}38 
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1148 4 γομὲν συνέτους καὶ ἀσυνέτους, οὔϑ᾽ ὅλως τὸ αὐτὸ ἐπιστήμῃ Ζιι 
ἢ δόξῃ (πάντες γὰρ ἂν. ἦσαν συνετοί) οὔτε τις μία τῶν 
κατὰ μέρος ἐπιστημῶν, οἷον ἰατρικὴ περὶ ὑγιεινῶν ἢ γεω- 
μετρία περὶ μεγέϑη οὔτε γὰρ περὶ τῶν ἀεὶ ὄντων καὶ 

δ ἀκινήτων ἡ σύνεσίς ἐστιν οὔτε περὶ τῶν γιγνομένων ὁτουοῦν, 
ἀλλὰ περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἄν τις καὶ βουλεύσαιτο. διὸ περὶ 

: τὰ αὐτὰ μὲν τῇ φφονήσει ἐστίν, οὐκ ἔστι δὲ ταὐτὸν σύνεσις ς 

Ὁ νΈστ -κ ᾿ ΤΊ καὶ φφόνησιρ" ἡ μὲν͵ γὰρ φρόνησις ἐπετολδιεῇ ἐστιν" τί γὰρ 
4... δι ;. τ δὲν πράττειν ἢ μή, τὸ τέλος αὐτῆς ἐστίν. ἡ δὲ σύνεσις 
ἐνκιπακ: νῷ. 

τίς, κο' ἐτνάν 30 κριτικὴ. ἐμονον" ταὐτὸ γὰρ σύνεσις καὶ εὐσυνεσία καὶ συ- 
νετοὶ καὶ εὐσύνετοι. ἔστι δ᾽ οὔτε τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν οὔτε 

8. οἷον] ΚΡ οἷον ἡ. ἢ] ΚΡ ἡ. 4, μεγέϑη 5οῖ. 6. ΚΡΜΡΟΡ, 
μεγέϑους ΒΕΚΚ. 9. 10. Κῦ ξύνεσις --- ξύνεσις -- εὐξυνεσία. 10. 11; 
καὶ συνετοὶ] οἵη. ΚΡ, 

οὐ ἀσυνέτους οοπήθοϊῦ εὐσυνεσία οὐ εὖ συνέτους. Οοπίνδυϊτιβ Θμΐμ γἱν- 
ὑαὺ! Βαθιύαβ ααστῃ ῬῸΥ το] ϊασστα ἢ. τον, ὕπτη ἴῃ ΠοΟ 68}. ΟἸΔΠΪΏΟ ἈΘΡΊ]- 
αἰθαγ. Νοιπθῃ δαΐθιῃ εὐσυνεσίας (1148 ἃ 10) ργᾶθ ορροδῖίο ἀσυνεσίας 
οὖ δα]θούϊγο εὐσύνετος 1ύδ ταχατα Θϑῦ, τὖ ἔθυθ θχοαβδηαὶ οδσβε, ἀἀϊξατη 
νἱἀθαΐαν καϑ'᾿ ἃς λέγομεν... εὐσυνέτους.. 

2. πάντες γὰρ ἂν ἦσαν συνετοί: γοίεγαβ ΠΟ 8. 5018 1 τὴν δόξαν 
τϑρυδίδηᾶδη; οὗ οθίθσα αὐἱάθτη οπποία -- γ8 6 δ] θυ] φΘΠΘΥΪ τἀπὶ (τῇ 
ἐπιστήμῃ) ΟΡρΡοπαμπΐαν. 

8. ἡ ἰατρικὴ περὶ ὑγιεινῶν: αὖ ἴπ [411 αὐρυχηθηίαθίομθ ἴῃ αὰα 80- 
ουταίθ Ἰοαπθπάπτη ογαῦ ἃγ8 τηθᾶϊοδ, νἱχ σϑηθιὶ τῶν ἐπιστημῶν διά βου 1 1 
Ῥοίοταῦ. --- ἴπ ῥγοχίπηῖβ ΚΌΜΡῸΡ (γὰ]ρ.) δχβιθθηῦ ἡ γεωμετρία περὶ 
μεγέϑη; αποᾷ οὺγ ᾿τηπιαξαγουιῦ ΒΕΚΙ., μεγέϑου ς ΒΟΥΪΌΘΠ8, ποη γἱ]ἱᾶθο. 

4--ξξ. οὔτε γὰρ... οὔτε... ῬΕΙ͂ 88 866 βοῖα δᾶ ααδοϑύϊοπθτη 
4Ὧ6. βοιθιύ αἰσηθπάδηη βαυ βοιθθαη. Δα υδπι 8 αὐτττηατιθ οὔτε, αὐ 
γ685 βαδαοῦ, τθἔοναθαν, γοο8 περὶ τῶν γιγνομένων ὁτουοῦν ταλιχὶπ6 πρβρο 
τῶν ἀεὶ ὡσαύτως γιγνομένων ἱπάϊοον! νἱἀΘὈϊδαγ; ἰδῶ οαΐτα ποαπο δϑάίία 
γοχ καὶ ἀκινήτων (απιδη ΤΡ οπ|.}) τπο]θϑία ουὐἱὺ; νυν. δᾶ 1189 Ὁ 238. - - 
Μοιλθτὶ ὙΘΙῸ 5) ἀλλὰ..." οἸλπῖβ νἱβ ἴῃ αἰδθτο ταῖς »καὶ βουλεύσαιτο“ 
Ῥοϑιύα οϑὺ; ἀπορεῖται, γὰρ καὶ περὶ τῶν ἀιδίων. 

8. ἡ μὲν γὰρ φρόνησις ἐπιταχτική: πθαὰθ μόνον κριτικὴ οϑὖ (γ8 10). 
Διατάσσει, ἄρχει καὶ ἐπιτάττει ἡ φρόνησις 1094 Ὁ 2; 1148 Ὁ 86; 1140 

ῶ 9. 10. Ἐδάθηῃ γ68 ποπλῖηθ τῆς πρακτικῆς ἑρδιραῦραν ρῬοϊογαξατθ ᾿οἴδαι 
ΟὟ ἰάθη κινητικὴ αἱοὶ, ν. 46. Αη. ΠΙ, 9, 1 (δα 1189 ἃ 17). Ηαβοῦ οπίτη 
μος διανοίας σΘϑηὰβ 1118 οπηηΐα ἱπᾶθ αποᾶ δα ὄρεξιν Θδ͵σβαιθ τέλος (ὃ 
κινεῖ) 88 δοοοτατηοάδυ!ῦ. 

10. ταὐτὸν γὰρ σύνεσις καὶ εὐσυνεσία: αὐοά ὮΙ αοϑϑοῦ, ἰδὰβ τοῦ 

χριτικὴν εἶναι (απὸ νοοθ τὸ καλῶς κρίνειν -- γ5 1ὅ -- ἐρ δα ατὴ δα 
τὴν σύνεσιν ῬΘΥ 856 ΠΟῊ Ῥδυθπουθῦ. Βαϊδααθ Ποὺ ἴπ οαυβὰ ΟὉ απδπηι 8 Ὁ 
11.010 1π50] πὸ ΠΟΙΏΘΠ εὐσυνεσίας δα ΒΙ θθτοίατ. 

11 5ᾳ. ἔστι δ᾽ οὔτε τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν οὔτε τὸ λαμβάνειν ἡ 
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Ζιιτὸ λαμβάνειν ἡ σύνεσις ἀλλ ὥσπερ τὸ μανϑάνειν λέγε- τι48512 
ται συνιέναι, ὅταν χρῆται τῇ ἐπιστήμῃ, οὕτως ἐν τῷ χρῆ. οὐῥί".-" 
σϑαι τῇ δόξῃ ἐπὶ τὸ κρίνειν περὶ τούτων περὶ ὧν ἡ φρό- 71}. 
νησίς ἐστιν, ἄλλου λέγοντος, καὶ κρίνειν καλῶς" τὸ γὰρ εὖ τὸ τς Ὰ 
τῷ καλῶς ταὐτόν. καὶ ἐντεῦϑεν ἐλήλυϑε τοὔνομα ἡ σύ- τ 

νεσις, καϑ᾿ ἣν εὐσύνετοϊ, ἐκ τῆς ἐν τῷ μανϑάνειν᾽ λέγομεν 
γὰρ τὸ μανϑάνειν συνιέναι πολλάκις. : 

ἡ δὲ καλουμένη γνώμη, καϑ' ἣν εὐγνώμονας καὶ ΧἸ΄...; 
ἔχειν φαμὲν γνώμην, ἡ τοῦ ἐπιεικοῦς ἐστὶ κρίσις ὀρϑή.30 μὰ 
σημεῖον δέ᾽ τὸν γὰρ ἐπιεικῆ μάλιστά φαμεν εἶναι συγ- "»"κΑ Σ 
γνωμονικόν, καὶ ἐπιεικὲς τὸ ἔχειν περὶ ἔνια συγγνώμην. 

ἡ δὲ συγγνώμη γνώμη ἐστὶ κριτικὴ τοῦ ἐπιεικοῦς ὀρϑή᾽ 
ὀρϑὴ δὲ ἡ τοῦ ἀληϑοῦς. 

19. ΚΡΜΡ συγγνώμονας. 28. ὀρϑή] οτι. ΚΡ. 

σύνεσις ἀλλ᾽ ὥσπερ... Ηδπο δτρυτηθηξαθίοποιη --- υβ 18, απᾶ απ {Ππὰ 
»περὶ. τὰ αὐτά, οὐ ταὐτὸν δέ“ ν8 6. 7 δοουγαξίαβ αὐᾶτη ππᾷ γοο8 
κριτικὴ μόνον ἴαοῦαπι οδὲ οἰγουτηβου δα γ, οτηπθι ραὐθῦ ΔῸ δὰ ὙΘΙΌΙ 
μανϑάνειν ἰδηαυδτη τηδθ 18 τηδηϊξθβίο ϑρῥδτη 6886. Θυδ ἴῃ τ γϑυθᾶ 
ἀλλ᾽ ὥσπερ... οὕτως γ8 12. 18 ΡΥΐτηο οδέαξα ΟὈΒουσοσα, νἱἀθαπίαν, 
ὭΔ ΠῚ ΘΙ ὡὐβίδλναιθ τὸ μανϑάνειν αϊοὶ ἐν τῷ χρῆσϑαὶι τῇ ἐπιστήμῃ, 
ΟὈ]Θοουῖδ 4114 αἱβ ἃπποη τηα]έο τηασὶβ τὸ λαμβάνειν ἐπιστήμην μανϑά- 
νεῖν (ἀἸβοθυθὴ ἀϊοαίασ; πθαὰθ δῃΐπὶ ΟἸηπΐπο τὸ γρῆσϑαι ἐπιστήμῃ ῬδῚ 
Ε6 τοῦ μανϑάνοντος οδὺ. 8.64 νἱᾶθ στδιητηδίϊοθβ γα ίομθπ τη πβίγα 6, 
ΠΠδτὴ βοπέθπἐΐαμη ὥσπερ γὰρ π᾿ Ὀταυὶαβ οοπίγδοῦδιη 6886 αὐΐρρθ ου)ὰβ 
δΡΟδοβὶβ ἴρβο βυθ]θοίο οδγϑδί. ΒαΡΡΙθαίατ ἰρίθαν δΡΟοάοβὶβ 6 ῬυΟΥΘ 
ΤΠΘΙΌΤΟ, Βοο 6χ 1]ἃ, αὖ ἀϊούαπι 510 »ὥσπερ γὰρ τὸ μανϑάνειν λέγεται. 
ξυνιέναι ὅταν χρῆταί (τις) τῇ ἐπιστήμῃ ἐπὶ τὸ κρένειν περὶ ὧν ἡ 
ἐπιστήμη ἐστὶν ἄλλου λέγοντος, οὕτω καὶ συνιέναι λέγεται 
τὸ μανϑάνειν ἐν τῷ χρῆσϑαι τῇ δόξῃ ἐπὶ τὸ κρίνειν περὶ τούτων 
περὶ ὧν ἡ φρόνησίς ἐστιν ἄλλου λέγοντος. “ ψιβοθαύαν ἱρίθαν βογιρίουὶ 
τιβτι5 ΒΟυττ Ὑϑύθοσττα (μανϑάνω συνίημι ,,ἰπξ6 Προ ) ἐν τοῖς ἐπιστητοῖς 
ΠΙΔΡῚΒ ῬΘΥΒΡΙΘαΒ 6586 ἀπδηὶ ἐν τοῖς δοξαστοῖς ; πθατιθ ΟὈ]οα πο θαὗαν 1111 
απὶ τὴν φρόνησιν τῷ δοξαστικῷ ἀαθαῦ (ν. δᾶ 1142 Ὁ. 11). 

1148 ἃ 19---ὁ4, Γνώμη (εὐγνώμων). 

6 ταξοπθ, αἀαδθ ἰηΐθυ ἐπιείκειαν ᾿πίθγαθθ συγγνώμην ἰηὐοτοοατί, απδπη- 
αὐδιη ὙΘΥΡΙΒ 510 000 ἴῃ ἰργὺ Εἰ δχρύθββᾶ πὸὴῆ δϑῦ, δᾶ 1186 ἃ 10-- 

1187 ἃ 4 Ἰαπαεἰᾷ ΒΒ θἰουοογαπα ἀθβπτθοπθ 1814 Ὁ 4 5αᾳ. αἰχίτητιβ. Φαδθ 
ΘΠἾπι 78 Π| ἀτοῖδαν γνώμη οτηηῖβ δὰ συγγνώμην τοΐθυξαν: ν. νυν 30 ἢ κα- 
λουμένη γνώμη ἡ τοῦ ἐπιεικοῦς ἐστὶ κρέσις ὀρϑή αἴαθθ τ 38. ἡ συγ- 
γνώμη γνώμη ἐστὶ κριτιχὴ τοῦ ἐπιεικοῦς ὀρϑή. Ιῃ αἰτᾶσπθ γοοὺθ τοῦ 
ἐπιεικοῦς σϑοηϊξίνυβ οϑῦ ΘὈ͵θοῦὶ ἃ πουηϊπδξϊνο τὸ ἐπιεικές. 

34. ὀρϑὴ δ᾽ ἡ τοῦ ἀληϑοῦς: πῦπι τοῦ ἀληϑοῦς ἐπιεικοῦς ἀϊοϊνατ 
αὖ τὸ ἀληϑὲς ἐπιεικὲς 50 τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν (ὡς ἀληϑῶς) ἐπιεικές 3 



᾿ ΕΣ 

1148 ἃ 2ὅ 

408 : ΛΔΕΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ΕΤῊΪΟ. 
: τ ἀθὶ ἀγῤ" εὖ δον υϑὸᾺςν 

εἰσὶ δὲ πᾶσαι αἱ ἕξεις «αὗται» εὐλόγως εἰς ταὐτὸ τείνουσαι" Ζ 13 

λέγομεν γὰρ γνώμην καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν καὶ νοῦν 
ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς ἐπυρέραντος γνώμην ἔχειν καὶ νοῦν ἤδη 
καὶ φρονίμους καὶ συνετούς" πᾶσαι γὰρ αἵ δυνάμεις. αὗται 

- τῶν ἐσχάτων εἰσὶ χαὶ "τῶν χαϑ' ξκαστον, καὶ ἐν μὲν τῷ 

φῦ. ζαὗταιν 884: οοηΐ. 

1148 ἃ 9ῦ--Ὁ 14. (φρόνησις, σύνεσις, γνώμη, νοῦς). 

Τῃ πὶ ΘΘΏΤΙΒ ΘΟΙΠΡυΘ μθπαπηῖπιν απδθ ἱπᾶθ ἃ 1141 Ὁ 20 ὑγφούαϊδαθ βαηὺ 
ἕξεις: βοᾷ ἱΐω αὖ ἡ εὐβουλία πορ]θούα 810, δοοοᾶαὺ ὃ νοῦς ααὶ αυϊάθιη 
ἴῃ Ἰοα ΘΠ ρΘΠΘΥΘ ψοῦν ἔχειν αἸοῖδατ. Βιῤἠτὼ [ιθ οὐαποίαθ αὖ ἴῃ 118- 
ἄσθπι πουαϊ αὶ θι8 6888 βο]θηῦ, 510 οἵηπθβ δα δϑᾶθμῃι τὰ ἔσχατα δἴατιθ καϑ'᾽ 
ἕκαστα (τὰ ἐν τοῖς πρακτοῖς) βρθούδιηύ --- ἃ 29; ἃ αποᾶ Ῥ6Ὶ βίηριδβ, 
ῬΆ]1Ο νϑῦὸ δοουγαίϊαβ τ ΠΟΥΟ ΠΟΙΝΪΠΘ 1Π1π|8 νοῦ ᾿ζῶ 6588 Ῥτοθαῦαν --- 
ἃ 8ῦ; -- Ὁ ὅ. Αἴααθ παθϑηὺῦ ρυδοίθγθαω 14 ἀαοαὰαθ οοτητηαπθ, αυοᾶ πᾶ- 
ἐσγαθ Ὀδμθῆοίο βαπῦ δαὺ ργοστϑάϊθηθθ θύαδθ απδϑὶ δοογθδοῦπῦ; ἀπᾶθ Εἰ 
αὖ δογάτῃ ἀαὶ 118. ἱπβύγαοῦϊ ϑαπὺ βοη θηξίδθ, οὐϊαταβὶ πα ]]ἃ ἀυσαπιθηξα 0 
γησπϊΐαθ βιηὖῦ, τοῦθ δαοίογϊ αῦθπ μαρθοϑηὺ --- Ὁ 14. 

οὅ. εἰσὶ δὲ πᾶσαι αἷ ἕξεις... Ἐδᾶρπη μᾶθο ϑβθηὐθηὐ γ8 28 μο- 

τηΐπθ ἕξεων ἱτητητίαξο τδείταναν (αθαὰθ θῃΐὰ ῬΘῚ |ἰῦγ. Ζ ἀϑασδηι 
απαθυῖδαν αὐταμπη γϑυθ ἕξεις βἰπῦ αὰᾶθ ρσορομππηῦαῦ ὃἃπ ἔοτίο δυνάμεις 
δ πϑαΐγϑθ, αὖ ἴῃ ἱρβῶ βοϊθηὐιῶ ῬΓΟΌΔΌΙ16 εβ). Θυοά ἄστη ἢύ, πΘΟΘ5860 
νἱἀοραῦυν αὐ βου θογθίαν πᾶσαι γὰρ αἵ δυνάμεις αὗται. Δίαπὶ δ 1η]- 
ἀΐϊο (γ8 26) ἀυθιζαν! ρούοδῦ δῃ ΡῈ. ὑπὰπὰ ρτοθοσηθη ἀθμηοηϑύγα να 
βαῦϊβ παθεῖν ἱπαϊοαύστη. αποάπατῃ αϊοαίτιν Βοπαδ, εὖ 1ᾷ βίμθ ἀπθιθαύίομ 
οοπορᾶθθαν πὸπ Βυΐβοθτθ νοοθὴ πᾶσαι αἵ ἕξεις Ῥ6Υ 56. ὙΘΥΒΑΙ Θμΐπὶ 
αἰϊδβραϊαθίοποια ἱπᾶθ ἃ 1141 ἃ 20 ἴῃ ὕπὸ β'ΘηθΥΘ (φρονήσεως) ἃ ἶρδ8ο 
βου ρίουθ 181] δα ]αῦ, ποβὑγῶ ορουᾶ βΒυρτῶ οἰδοίτηαυβ. Οποιιοᾶο Ἰἰοὶύυν 
ΒΟΪΥῚ Ῥοββιῦ, αὐϑθηδ ἕξεις 1Π1 Ἴατι ϑἰηῦ πᾶσαιϑ' Νἠ τηυὐ]αῦυβ ρίξαν 
ΒΘΙΊΟ οβὺ, β8Π6 γ8 20 αὗται δΔάβουὈθπάστη. 

91. γνώμην ἔχειν καὶ νοῦν ἤδη: 6Χ ψϑυθὶβ.,, ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς" ἂρ- 
Ραγϑῦ δὺο τϑαπηᾶδγθ (τοὺς) αὐτούς. Ῥαγίϊου]ἃ δαΐθπι ἤδη ᾿βιρ!ϊοδίαν, 
ποη Ἰαύθτο αὐοᾶ τῷ νῷ ἰδύϊ 1Ἰηϑ]5 5. αὐἰάδτῃ Ἰοοὰβ ἀθοθαύαγ: ἴδ ΘηΐτΩ 
Ῥυϊπηυτα Ἰηου τα πδ8. Βδ8 ἕξεις ἀοϑῦ. 1ὰ αὐοά ἴῃ ρτο ΜΡ, βουιρϑηΐθ 
καὶ νοῦν ἤδη δὲ, οὐϊδηι πη Ρ15 Θχρυθϑϑασα: οϑῦ. 

29. καὶ ἐν “ἂν τῷ κριτικὸς εἶναι περὶ ὧν ἡ φρόνησις συνετὸς καὶ 
εὐγνώμων ες Θὰ ἡ γνώμη Βαρραὺύ τὸ κριτικόν ἢ ῬτΟΌΘΌ1]Θ οϑὺ 81 
Δ ΠΠῸ ααἰ ἱπομοδνοῦῖῦ ἐν μὲν τῷ πριτικὸς εἶναι ἈΡΡοπΐ Ροὐύϊαδ (καὶ 
ααδτη ΟΡΡοπὶ. Εἰϑάθιῃ νϑῸ, αυσπα δα «ἰταὰ ἴαιθ ἡ φρόνησις ΥΘΙΆΙΩ 
σϑπὰβ τοίδγαθαν, πη ρ]]οἰῦου τῷ κριτικῷ περὶ ὧν ἡ φρόνησις δια βουῖ- 
Ῥομᾶδ. ΠΟῸῚ τήρει Τμᾶθ ἐμούατη. οϑῦ, αὖ πᾶθο οὖ απῶθ βθαυϊθαγ βϑηΐθηιδ 
(, ἔστι δὲ τῶν“... γ8 852-86) ἴῃ οὐἰθὰθ 1115 -- φρόνησιν, σύνεσιν, 
γνώμην ἄϊοο -- οοτατηοίδγοίαγ ; ραγίϊουϊα δαΐθιῃ μὲν (γ8. 29), υὐὶ δὰ τὸν 
νοῦν αἱ ΟΡΡοΟπομᾶτι ουαὺ ποοδάϊιον (υ8 86) ροβὺ Ἰοῃρίαβ ἱπύθυνδι] τι 
προρ]θούα 81. 

ἮΙ 
ΤᾺ 



νας ΟΣ τι ΚΝ 

ΝΙΟΟΜΑΘΗ. 118. 2 12. : 409 
αν Τὰ ῥἐε τ 

Ζι: 18 κριτικὸς δα. περὶ ὧν ὁ φρόνιμος, συνετὸς καὶ εὐγνώμων 1148 8.80 

ἣ συγγνώμ ν᾿ -τὰ γὰρ ἐπιεικῆ κοινὰ τῶν ἀγαϑῶν ἁπάν- 
τῶν ἐστὶν ἐν τῷ πρὸς ἄλλον. ἔστι δὲ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα καὶ 

τῶν ἐσχάτων πάντα [τὰ πρακτά]" καὶ γὰρ τὸν φρόνιμον 
δεῖ γινώσκειν αὐτά, καὶ ἡ σύνεσις καὶ ἡ γνώμη περὶ τὰ 
πραχτά᾽ ταῦτα δ᾽ ἔσχατα. καὶ ὃ “Ῥοῦς τῶν ὧν ἐσχάτων ΒΕ Ξ-πρϑτα γξ: 

ἀμφότερα" καὶ γὰρ τῶν πρώτων ὅρων καὶ τῶν " ἐπχήτων ΞΖΕΞ "Ἔ 
ἄχρι ὥ...ἃς ) 

------:----.---- --«- τοὺ ρας ἐτίναδ »}) ἡ η πιστὴ Ἢ 

88. πάντα] ΚΥΝΡ ἁπάντων "Τ᾿ ὯΝ δδεῦνωα " ΒΌΒΡΙ ΕΖ] ἌΚΩΝ ες,’ Ὁ ἔσχε τιν «ὴς Υ̓ 
δε. τ ρ. ξ ρ ϑραι περ ττηρα τὶ οὐδ ἐς (ται τρρβθ, 

81. τὰ γὰρ ἐπιεικῆ κοινὰ ....: αὖ ἡ γνώμη δα παυᾶ βχίρυδιῃ Ρδι- τηβ ΠΝ 
᾿ἔρθπι ΘοΙαπιὶ περὶ ἃ ἡ φρόνησις βροοίοι: ἀϊοππίαν οπΐτη τὰ ἐπιεικῆ δι 
Ἰαΐθ ραῦθυθ αὐᾶτη σΘ ΠΟΥ 115 1αβυϊϊω (τὸ πρὸς ἄλλον). ἣν εξς ὑμτότοι 

88. Λοοσυταύϊιβ τ ρϑυρθηβᾶ Δρρδυθϊῦ απὸ 716 βυδάθαιῃ αὖ νοοῦ- “5 ““Χ - ΡΞ 
Ῥυϊα τὰ πρακτὰ ἀοϊοαπέίαν. --- ΑΡβοϊνίδαν ἰσίθαν αυοα γε 28 (πᾶσαι αἵ ἡ 4... ἢ ἐρθηεοῦ 
δυνάμεις αὗται τῶν ἐσχάτων εἰσὶ καὶ τῶν καϑ'΄ ἕκαστα) γτοροεῖ- ΩΝ ὡ.- Ῥαῖς. 
ἕπτ οταὺ ἴα αὖ ὃ νοῦς τοβίθὺ. Ουδ ἴῃ αὐδοβέϊομθ τὰ πρακτὰ γ5 8ῦ, ᾿βεκόσας μεν 
50 Ποϑῦ αὖ δυχι πα αὐδ81 βιπῦ, 1 διστιηθηζαξοπθιῃ ϑαἀγοοδηΐαγ. 

8ὅ--Ὁ ὅ. Τη Ηἷβ ἱπηρυϊταῖβ οαυθπᾶσπι πθ αποᾶ ἔοτέβ δαῖτ οαρίδπηαβ 
ἸΘΡῚ ἀϊοατασθβ. ϑυπῦ δηΐτη ἀπὸ σϑποσδ τϑγάτη ποβοθπάδτχυτη (οὗ πρῶτοι 
ὅροι -- τὰ ἔσχατα) αἴαπο ἄπο τηθηὐἷβ τηυσηογὰ (τὸ ἀποδεῖξαι ῬγΟρτΙΘ 
αἰούαπι --- τὸ λογίζεσϑαι: ϑεωρητικὸν {Ππ4ῴΦ| πος πρακτικόν); δὰ παὐὔγαμι- 
18 ὙΘΙῸ ΤΘΙθμι ΘΘΠῸ8 αὐγασηα 8. τηθηὐβ τηπιπτι8 Ρουθ πθῦ. π86 αὐστῃ 
ἴϊὰ βιηὖ, δρρδτϑὺ 7δτα βου ρ ουθτα Δ Ὸ πἰτᾶααθ Ῥατὺθ δἰΐϑυτμι ΠΘΡΊΘΧΙΒΒΘ: 
τὰ ᾿β βιὰ τοῦ ϑεωρητικοῦ, τοὺς πρώτους ὅρους τοῦ πρακτικοῦ. Ἐῤ ἀθ 
κῖβ αὐἰάθῃν, αὰ αὐἱάθηι τῆς διανοίας 5᾽πὖῦ, Οπηηΐπὸ ποι ἴθοϊδ σϑυθδ, τὖ 
νἱἀθαῦαν ἴῃ ἀπᾶ 118 βϑηϊοηϊᾶ κοηνήρνημα ὅτι τῆς (ἠϑικῆς) βΎΤρμα: 
ἐστι τὸ τέλος ὀρϑὸν ποιεῖν (οᾶρ. 18). Θαοᾶδὶ Θοπα πὰ ἀποαὰθ τὸν 

Ὶ νοῦν δαἀγοοαββοῦ, οἰβοϊββοῦ βᾶπθ Ῥ6ὺ {Ππτὰ δίαπο τὴν φρόνησιν Θοάθη 
τη040 πρακτικὴν αὐδπᾶδιη σοφίαν, απὸ ἐμοοτοίϊοα, βαρίθπίϊα νοῦν οὖ 
ἐπιστήμην ἴῃ ἀπῦτη οοτηρ]θοίἐαν. Αἀάϊάουῖῦ δ] αἱ οἔίδτα ἰπ Δ] θυαπι 
Θθπαβ (τὰ ἔσχατα τοῦ ϑεωρητικοῦ) παι τηδ]86 ᾿πασῖτῖ, ὅπποη δα Πδ66 
αποαπθ δα υἷβ νοῦς 510 προθββδεῖαβ; ΥἹΧΣ δπΐτῃ ἴρβῶ ἡ αἴσϑησις 5ῖγθ ἡ 
τῶν ἰδίων 5ῖνθ ἡ τῶν κοινῶν (ν. δᾷ 1142 ἃ 217), οἰϊδηιδὶ ἡ μνήμη 80- 
Οοββουῦ, 60 τϑῖη Ῥουαποθῦ πὖ γ6] ἱπάποίϊο υ8] ἀθιποηβίγας!ο δὰ σθοΐθ 
ἢαΐ. ϑ86α ἀθ ἰδ]θιβ τηὐουρυθίαπίθιη μ6 αἀθδθύθυθ απἰᾶοθηῃ ἀθοοῦ. --- Αὐ 
ἩΠπὰ οϑὺ αὐδογθπάππι, ᾿ρβῶ 1116 ἔσχατα τοῦ πρακτικοῦ ατιδθηδιῃ ἀϊοαπέιι. 
Εῤ μᾶθο ϑηΐτη απδιηνγἹβ πὸη Βα ϊβ Θχρ]]οπθυὶϊθ ἐδιηθη ἀαρ]Ποἷδ, 6886. Ατὐὶ- 
βίοὐβιθβ πο πϑρϑὺ. Νδῶτμι ἔσχατα 5π6 ἀυθῖο, γαϊᾶθ ἀἰϊγθυβα 1ηΐθυ 56, 

“βαηῦ ἕππη 5πρυ τα τέλη απδθ 51]0ϊ αὐϊβαπθ οὐϑβ ἃ βυᾶἃ 46. Β.ΙΏΠΊΟ 
ῬοπΟ ΟΡ μΐομθ ῬγΌΡΟπ ΓΘ βοϊθῦ, ὅππῃ 11 πρῶτα αἴτια ἃ ἐν τῇ εὑρέσει 

Ἷ (τοῦ βουλευσαμένου) ἔσχατά ἐστιν 1112 Ὁ 19; οἵ, Ἰοσῦτη ᾿ἱπδίσπθιῃ 701 ἃ. 
Ἶ το 51 βρθοϊθίασ, δαυϊάθυα πὸμ ΟὈΪΟα σα 5ὶ ατἷβ πο. αὐϊάθτη ἐσχάτων 

Βθπτβ αἸχουῦ Ρ. 1142. Ὁ τηρχίτηθ τῇ φρονήσει ἀατ], 1{Ππ4 νϑῖο ἢ. 1. τῷ 
νῷ; 1ᾶ Θηὶπὶ δυιδᾶθηῦ γοῦθα ἐκ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα γὰρ τὸ καϑόλου Ὁ 4. 
Υ. δὰ 1140.8 38 586. 

Φυΐθαβ. ῬΓΆΘΙΩΪΒΒΙΒ 46. 51 στ} 15 γοοῖθνιιϑ ὈΥΘΥΙΟΥ 6586. ΠΙοΘὈΙύ. 
80. τῶν ἐσχάτων : πθ ἱπέοΠ ραίυν ὅρων, γαυϊαῦο πυμηθτο τῶν ὅρων 

ων ἐδ κι ἀμ 

ἀ, 



410 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ5. ΕΤΉΙΟ. 

τάδ νοῦς ἐστὶ καὶ οὐ λόγος, καὶ ὁ μὲν κατὰ τὰς ἀποδείξεις Ζ 15 
τῶν ἀκινήτων ὅρων καὶ πρώτων, ὃ δ᾽ ἐν ταῖς οἰ πολῥρνυ οι ἀπ 

[ῦ ἐσχάτου καὶ ἐνδεχομένου καὶ τῆς ἕτέρας προτάσεως" τῆτες 

“ἀρχαὶ “γὰρ τοῦ οὗ ἕνεκα. αὗται" ἐκ τῶν χαϑ' ἕκαστα γὰρ 

1. ὁ μὲν] ΚΡ ὁ λόγος μὲν. 8. ἐσχάτου] ΚΡ τρίτου. 4. τοῦ οὗ] 
ΚΡ τοῦ. 

. τοῦ ἐσχάτου) Ὁ 2. 8 αὐδδὶ ἴρ86 πιοποὺ Αὐ᾽ϑίοξοϊθβ. Πίοαηδαν τὰ 
ἔσχατα. 

1. νοῦς καὶ οὐ λόγος. Νοη Ῥυουβὰβ γοσαπι μοο. Τῶν ἐσχάτων 
Θηἶπι, Βιαυίάθτα τὰ τέλη τὰ καϑ' ἕκαστα ἀϊοιιπίαν, 886 βᾷδρθ δδὺ 
λόγος; Υ. τοὺς συλλογισμοὺς τῶν πραχτῶν ααδ165 1144 ἃ 81 --- 86 Θχῇῃϊ- 

Ῥοπηύαν, δἴαυθ τὴν ὑπόληψιν περὶ τὸ πραχτὸν 1140 Ὁ 18---19 αὐδθ 808- 
αὰ8 ἀυθίο τῶν καϑόλου οΘεὺ. ϑ΄ἴῃ βουϊρίου 1ἃ ὑαπύατα ἀϊούαταβ δυαὺ, 1118 
τέλη (τὰ καϑ' ἕκαστα) οὐϊατη 8δῸ 118 γϑοῦύθ ρυοροηὶ ααἱ ἔοτίθ οορτίαπᾶο 
ἃ τὸ καϑόλου τέλος ΤΟΠ ΥΘρΡΎΘΒΒὶ βίηὺ --- ἀποδδγη δηΐμι τηοᾶο τϑοΐθ 
ΟΘΗΒΘΙ, Π]’π 6 Ῥγοΐθουϊβ πὰο Ῥογνθηϊθπάστῃ 6886 --- οογύθ αἰϊυὰ ἀϊούατυβ 
Θγαῦ, αἸτυὰ αἰχιῦ. 

ῶ. ὁ δ᾽ ἐν ταῖς πρακχτικαῖς 80. ἀποδείξεσι ν νοῦς ἐστι... Νοι ἴπη- 

αὔτ ἀὐϊδθο ἰα115 ἀποδείξεως 88; πϑπὶ 1186 ἃ ἘΣ δε εἰ ἜἘμπεδο- 
Ἀλέους 1141 ἃ. 20 ρῥτοίδοίο δᾶ βαποίδιη νυἱέϑπὶ βρθοίμπῦ; ν. ἰηξιῶ τὰς 
ἀναποδείκτους φάσεις Ὁ12. ϑ564 γϑγῖαβ Αὐἱβέο θιϊοτιπι δῦ αυοᾶ 1140 ἃ 84 
Ἰορίτηυβ, ὧν αἵ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, τούτων μή ἐστιν ἀπό- 
δειξις“: γ. ΑΔ]. Ῥοβύ. 4. ὃ; δἴατθ οἰάθιη ἰὰπὶ τὰ πρακτὰ 6586 ἐνδεχό- 
μενα, ἴπμι τὰς ἀρχὰς ου͵υβαπθ τοὶ αα8118 γ08 δῦ, ποῃ ἤᾶτη θϑὺ αὐοᾶ 
ἀθτηοηβίγα 00} 6 ἱπαϊρθαῦ. 

8. καὶ τῆς ἑτέρας προτάσεως -- 4ὰδθ ἴῃ ΒΥΠΟΡΊ81)15. οϑῦ. αθμ) 51 
ΘΧΟΟΡΊἑΩΥ ΘΥ]8 ααθιη]οῦ πρακτικόν, ἱπυθηΐθϑ ᾿δύδιη ῬΙΟΡΟΒΙ ΠΟ πΘ τὰ τηΐηο- 
ΤΟΙ ΟἸΏΠΪΙΠΙ ΤηΪηΐτη6 δ τὸ τέλος οὗ ἕνεκα γε] δὰ τὸ ὀρεκτὸν βροούδχθ. 
υοαᾶϑὶ Αὐϊβύοϊθὶθβ (ν. δὰ ἃ 8 -- Ὁ δ) ἀϊβύϊποϊα δηῦθ οου]οβ παθυϊδϑθῦ 
βίπρυϊα τὰ τέλη ἰαπαυδήιν τηϑηὐὶ ρῥτγοροβιία, οοτίο καὶ τοῦ συμπερά- 
σματος Ῥούϊαϑ βουϊρβίββού. Οἵ, 1894 ἃ 217 τά τε συμπεράσματα τῶν 
ἐνθυμημάτων καὶ αἴ ἀρχαὶ ἀφαιρεϑέντος τοῦ συλλογισμοῦ γνῶμαί εἶσιν. 

4. αὗται 1. 6. τὸ ἔσχατον καὶ ἐνδεχόμενον αἴητιθ ἡ ἑτέρα πρότασις. 
Β1Ε δυΐοπι αὐοὰ ἀϊοϊθαν (ημ6 αἰ βουϊδαίθβ βαρτὰ τποάστη δαρθαπίαγ) τὸ 
τέλος τὸ καϑ' ἕκαστον 5861 ἰᾷ ᾿ἰρβιπι απο πὶ. ἀρρϑύθπάμτη οὖ ρϑυῦρθ- 
ἐταπᾶάτπηι δύ. Ιδαὰθ τὸ οὗ ἕνεκα αποᾶ πυΐϊο ΟρρομὶθαΓ πθοθββδυῖο τὸ 
καϑόλου τέλος (Υ. νΒ ὅ τὸ καϑόλου) ἀϊοὶ νἱἀοοῖθαγ. Νϑο ργοΐθοίο 
ἰθηιθιθ. [Ι͂ἢ Θαυοθη 18 58:86 ρυθυῖβ ὃ ἐϑισμός, ουϊ ἐαπέθπτμη ὑγθιαὺ ΑΥἹ- 
βἰούθ!θβ, 6 Β' ΠρῚ 115 σϑοῦθ ῬΥΟΡΟβὶδῖ8 ῬΘῚ τιβαχῃ οἰποῖδ, αὖ ποτῖο δάα]ξαβ 
ΟΥΠἾΠῸ ΒΌΤΠΠΊΙΠ) Ῥτοροβίξαση τοῦθ ὑθηραῦ. Εἰβύαπο ὃ ἐϑισμὸς ἴπ το 5 
αὐδϑὶ ἐπαγωγὴ αὐδοᾶδπι. -- ΝὀΟ ὕδιηθη ἱπηργ Δ Ό1160 δῦ, 605 ααἱ τη8- 
ὑπαπῦ, π6. πἰτηΐπτη νἱἀθαῦαν ΡΠ] ΟΒορΒυ8 ἱπαποίϊομϊὶ ὑυ]θ αΐ886 (ν. δά 1189 
Ὁ 81; δὰ 1142 ὦ 16), οὐΐαηλ Πΐο ορθύδια ἄδτθ αὖ ἰϑίω νϑυρῶ Δ] 1 τὰ 1η 
Ῥαγύθιη. οοπνουξαηΐασ. Εποσπηῦ ἰριθαν ααἱ τηοπϑυθηῦ, ῬΘΙ ΒΙΠΡῚ]88 ΓΒ 
ἀσθηί ῥγοροβίθαβ 6ὺ Ῥϑυύνϑῃϊτῖ, αὖ δυμητηῶ ἰούϊα8 νἱΐαθ τα] 015 αὐδδὶ 
Ῥδυθθα8Β 'π ΠΌΤ ΟΟΥ̓ΡᾺΒ ΘΟΠΙρΟΒΙ 8 γϑοῦθ οοπύϊηροῦ; οὖ πὰ αὐΐάθχῃ 
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τὸ χαϑόλου. τούτων οὖν ἔχειν δεῖ αἴσϑησιν, αὕτη δ᾽ ἐστὶ τι485Ὁ 
“« Ἁ Ν - “Ὁ Ἁ ; Ἁ Α νοῦς. διὸ καὶ φυσικὰ δοκεῖ εἶναι ταῦτα, καὶ φύσει σοφὸς μὲν 

οὐδείς, γνώμην δ᾽ ἔχειν καὶ σύνεσιν καὶ νοῦν. σημεῖον δ᾽ 
Ἂ ς ᾿ , ᾽ ὰ “ ἘΞ Ο , 
ὅτε καὶ ταῖς ἡλικίαις οἰόμεϑα ἀκολουϑεῖν, καὶ ἥδε ἡ ἡλικία 

νοῦν ἔχει καὶ γνώμην, ὡς τῆς φύσεως αἰτίας οὔσης. διὸ 
καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος νοῦς" ἐκ τούτων γὰρ αἱ ἀποδείξεις 10 

ὗ.: ἀν ἘΠ ΖᾺ ἘΡΉ τον ὅρσε, Ὑ 55:: 5: 

ὅ. οὖν. ἔχειν δεῖ] ΚΡ ἔχειν δεὶ (ΜΡ δὲ δεὲ ἔτνος 10. γὰρ αἴ] ΚΡ γὰρ. 

μ. 1. βρθοΐατί. Εσαπὸ ἰσίθυν ἀρχαὶ γε 4 τὰ ἐξ ὧν ὡς μερῶν, οτἱῥ τὸ 
καϑόλου απο ρῥτορτῖο πΌμηη8 τὸ ὅλον οβὺ, τὰ καϑ᾽ ἕκαστα τὰ ἐν μέρει 
Ῥούϊαβ. Οπὶ τηξουργθίαυομὶ ἃ ἐαηΐαμη ΟρΡΡοπδτα, ἴῃ [8}1 ἰο60 αὐ8}15 Πῖο 
οδὺ ΠΕ ΒΡΘΙᾺ ἴῃ γϑοΐο οὖ οοπμβθηΐθηθο ΠΟΙΏΪΠΤΠῚ πιϑτὶ Θ586: α00 58ῦ- 
Ἰαΐο, αὖ ἀρχὴ οὐ καϑόλου ἀϊοηθας αὐποᾷ πυβαῦθδπι ΡῈΓ Ππᾶπο Θϑπᾶθπι 
αἰβρυξεαύίοποτια 1Ὀτὶ Ζ ἀρχὴ οὐ καϑόλου ἔαϊδ, ἀοβρογδηάστη. 

δ. τούτων -- τῶν καϑ᾽ ἕκαστα τελῶν -- οὖν ἔχειν δεῖ αἴσϑησιν" 
αὕτη δ᾽ ἐστὶ νοῦς. Ὀιτοὶῦ Ἰρίθατ Αὐἱβῦ., αὐἱὰ ἰπ βίπρο!β τοθα5 ἐδπατδτη 
τϑούαση Ῥχοροπθηάπμι 510, ΔῸ 60 αὐἱ νοῦν Βαθοαῦ απδϑὶ θη τ]; ααἱ ὙΘΓῸ 
801 βθπβαϊ ΟὈἐθιρογαυθυῦ, Θαπὶ 8]. 0 τποᾶο ουθηΐ 60, αὖ ταθπθϊ ἀπῦτη 
(ταϑόλου) φῬγοροβίξατη οὈνθυβθῦαν ἀπᾶθ οτηπῖα αρέα βαπέ. --- Ηδπο αἴ- 
σϑησιν -- αὐδτίατη γ6] ατϊπίθτη αὐδπάδηῃ --- τῷ νῷ αδιὶ ρμοβὺ 1149 ἃ 
Ὡὔ 84. (ἃ. ν.)} ῬΆΘΠΘ τηΐϊγθτη 6886, βιρτῶ ΤΠ Πυΐτητβ. ΗδΌθβ δαΐθιῃ 6]88- 
ἄθιη αἰσϑήσεως ἔδταΘ. ΘΧΘΙΊΡΙτπὶ ἴῃ “1110 ααἱ ΡῈΓ αἴσϑησιν τοροτῖῦ ααδη- 
ἔπτη 18 πὶ ἱγαβοθπάπτη δἰ 1126 Ὁ ὃ-  -4. Νβὸ αὔστη 81185 ἔπτη 80 ἴῃ ΤΘ 
Ἰαϊθοϊῦ, ἰοὺ ἀθ ἢῖβΒ αὐδοβυϊοῃϊ τι Ἰοοαΐαγοβ 6856 ααἱ ᾿πβίδατι Π]18πὶ 
ΔΏΪΤηΟ Ὑἱμῃ βἰαίαδηῦ ἃ ΠΟΌΪΒ ΠΟΙΪΠΘ οΟμβοϊθηἐίδ8 Ἀρρο]]ατὶ βοϊἴδτη. 
Ὁὐτατααὰθ θηΐπι ρϑέθὺ, οὐ ἀπᾶπι ΡΥΟΡΘ Ὀ].8 56 116] τθϑ Αὐϊβυοξθίθιη 88- 
ἀυχουῖῦ 60 αὖ ἀθ Π]ὰ απδοτογοῦ, οὖ ααδηθαμπι ἴρ56 διρϑιὺ πὲ 46 δᾶ δορὶ- 
ἰανθυιί. 

6. διὸ... Οαδοβῦϊο Ρ6Υ Ῥαυοαίδτη διὸ 80 ἱρβο τῷ νῷ δὰ αηϊ- 
γΘΥΒΌΤΩ ΒῈ]. οᾶΡ. σϑηυβ τραάποία ἴῃ ΒΟΟ οοτητηογαῦαν (-- 14). Ναπι τῆς 
φρονήσεως αἀὔοαπθ, 4πδθ ἴῃ Ῥυπηᾶ αὐϊάθηη βθηὐϊθηἐ δ γ8 7 ΟὉ ργοῦδϊ- 
Ἰθὴ) γσϑύϊομθμ,. ἀποηΐαιῃ τῶν ἐμπείρων ἰαπύπτη 6βὲ, πορ]θοία νυἱάθῦαν, 
«Ῥοβῦ γϑὰ 12 σϑοΐβ γαῖ παθοίαν. --- Οδύθσυμη Π]πᾶ βαϊεκε, γ8 6 -- 9 γτο- 
Ῥομῖδαν, βία] θη ΟΡ ΘΠΘΙ τῶν φυσικῶν οὐϊατη οα ἃἀξου θπᾶδ βαπὸ απδ8 
Ρτορτθαϊθηΐθ δϑίαξθ δοουθβοιηῦ, δὰ θᾶπὶ ἀθοαπθ Πέθμι βρθούαῦ αὐδθ 
1142 ὃ 11 ---1θ --- 20 (α. τ.) τοοία οϑῦ; ἅτ δΙραύαταμθ, ΟΣ βαριθηύ, (σο- 
φὸς Ὁ 6) οπηπΐηο τῶν φύσει 6556 μόκονας: θῶ Θηΐπι γαὐϊο αποᾶ ἐξ ἐμ- 
πειρίας οβὲ (1142 ἃ 19) Ἶδπι ΠΟ 5 ἤροντο νἱἀθὈϊξατ, ἀπσᾶτῃ ἴῃ οδάθια δὲ 
ἴρβᾷ ἡ φρόνησις εὐ ἡ γνώμη (Ὁ 9) εἷὉ Ροβῖία. 

10. διὸ καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος νοῦς" ἐκ τούτων γὰρ αἴ ἀποδείξεις καὶ 
περὶ τούτων. Ἰὰ οθτδαπι οδὲ, ἴῃ 118 αα86 Ργοχίτηθ Ὁ 6 8α. δηϊθοραδηῦ 
πθο διὸ ΠαΌρτΘ απὸ πἰδαῦαν πθο τούτων αι τϑἕογαϊαν; δἴαμθ ἴῃ 115 4888 
Βοαῦδηθαῦ Ρδτιϊου]ᾶ ὥστε γ8 11 ἴΐὰ ρϑυσὶ απαβὶ ροβὺ νϑυῦα ὡς τῆς φύ- 
σεως αἰτίας οὔσης γ8 9. ΠΙΠ1] εἰ δἀάϊξιατι. Τήοθαξ ἰσιύαν ᾿ηὐογργθύδηϊξι 
Ἰβύατη βϑηξθηξίδηη, απδμηνβ σΎΔΥ ΟῚ βοποῦ, ργδθίθυίγθ: ΠῸΠ αποά ΡἈΠο- 
ΒΟΡΒΟ ἱπᾶϊσπδ αὖ ΡῈ 8586 βαβρθοία 510, βθὰ αὐοᾶ ΔΙ᾿πᾶ8 Ππο Ἰτημηστα- 

γϑγκη νυ 
σις͵ ρον 
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τά5νι καὶ περὶ τούτων. ὥστε δεῖ προσέχειν τῶν ἐμπείρων καὶ Ζ 1: 
Ἃ , ’ πρεσβυτέρων ἢ φρονίμων ταῖς ἀναποδείκτοις φάσεσι καὶ 

Υἱὖύ. 1)ὴ6 (811 θῃΐμι ὡχϊομηαῦθ, πῖ81 απὸ βρθϑούθῦιν Ρ61 βϑηὐθπύϊδυιτη ἀπιθη- 
δῖ πθχασῃ οοηϑύθί, οπηηΐηο ἔγαβύγω αἰβρυςζα ϊίαν. 

11, ὥστε: απο Θπῖπι {1186 ἕξεις παθηῦ, παΐαταθ δὺ δϑίαθὶ ἀθθθύμ:.. 
(γ5 6 84.), ποθ ἃυριχϊηθηϊαηδίατη ἀρ Θη 188. 

12. ἢ φρονέμων: Ποο 501]. τϑούϊιβ (,,74) ἀπδτι ἐμπείρων καὶ πρε- 
σβυτέρων. Νὰ τὸ ὄμμα (γ8 14) γ6] οὐΐαιι ἡ αἴσϑησις 111 αὐδ νοῦς 
οβῦ, αὐδηηασθδη πϑὰ ὑαπύαμη ΘΘΥΠδΥΟ αἰβοὶδ," ὑαηθη Ὁ 1πἰύϊο δαϑὶῦ πθ- 
Ο6886 οϑῦ, αὖ οχρουῦϊ ργοβοϊαπῦ. 

1148 Ὁ 14 ---1146 ἃ 11. (περὶ φρονήσεως καὶ σοφέας). 

ΔΑ. ἀπορίαι (--- 1148 Ὁ 86). Ατηθὶρίθαν 
1) αὐἱὰ «ἃ νἱύαμι Ῥθαΐατα οὐαβ 50 

8) βῳριθηιῶ, αὐαἱρρθ απὸ π1}1] οἰ βοιαύαν (--- Ὁ 20) 
Ὁ) ρυεπαθαὐῶ, αὐοηῖδπι 

αὐ 1ἰ αὐἰάθηη, ααἰἱ νιγυαίθια θὐμβιοδμη ἢ ἃ Ὁ 6 ἢ ὗ, οὐδ 51πη6 1ΠΠῶ 
8 τϑῖὴ Ὀθπ6 ροιθπάδτῃ αἴαξίτη Ῥγοτηρῦϊ βαμπὺ (--- Ὁ 28); 

βὺὴὺ Θογὰχμη γϑο, αὐἱ ἔϑοϊαπαὶ βαπὺ υἱγύαϊ!β οοτηροῦθβ, π1] 
γοίουθ, αὐταμι ἰρ815. ρυτιἀθηξίω απ {πᾷ οβοϊαθαν ὁοη- 
ἀϊρσουῖῦ, ἅμ 1118 ἀσογαπι Ουτῶθ τπϑη 8 Ὁ] βαπὺ (--- Ὁ 88). 

) αποιηοᾶο τϑοῖθ βθυὶ ροββὶὺ, αὖ ρυπαθηύίδθ ἀπὰπὶ ἴπ τ] ]α δ, δθτη 
οὐΐαιη ἰπ βωριθηίίατη αὐ ἱΠΘΥΙΟΥ οϑὺ πηρουίσσαη αὐποαάδπι ἃ α1- 
οαὗαι (--- Ὁ 86). 

Ε΄. “Μύσις (1148 Ὁ 88 ---1144 ἃ 22 αἴαυο 1145 ἃ 2--11) 
1) δὰ ἀπορίαν 1 8) οὐ Ὁ). ἘΠ ρυυάθηιᾶἃ οὗ 8 ρ1θηὐϊῶ ῬΘῚ 886 ορὰβ 

οβϑὺ, βἰαυϊάθιη συϑῖθ υνἱγθαΐθβ Ὀϊραυυθ τοῦ διανοητικοῦ Βιυιηύ 
(-- 1144 ἃ 8). ὲ 

2) δὰ ἀπορίαν 18) Ελ ἴδοῖϊῦ βαρ θηῦ δ Ὀοθαύΐαιαη νἱδᾶτη τηοᾶο δ 810 
οὖ νἱσοοῦ (-- 1144 ἃ 6). 

8) δᾶ ἀπορίαν 10) Ῥυυάοηύία, νϑῦο οὐΐϊδηθ ορϑῖᾶθ ρϑυύϊοθρβ οϑῦ, 
αὐσππι νἱγθαθ! αὐἰάθιη Ππΐππη νουϊΐαβ ἀθ θαύαν, ἱρβὶ δαΐθιῃ, τοῦθ 
θῶ ὨΔΌΘΤΘ Ὁ6Ὶ αὐ δ ἤπθ8 ρϑιυυθηῖϊζιν (--- 1144 ἃ 11). 

4) τᾷ ἀπορίαν 1} αἡ ὕὐ το8. Ῥθπ6 βἱῦ σοβύα ποὸη 1ᾷ ἐδηύαμῃ ᾿πὐθγοϑὺ 
αὐοα ἔμούσμῃ οϑύ, βθα οὐϊαπη θὰμη αὐ [οοθυῖῦ ορογὼ ἃ0 νοϊαμπίαίθ 
βΒαᾷ δοᾶθῃι βρθοίαββθ, 1Ι͂ὰ απο ρὲ τϑοΐδπι προαέρεσιν Πύ. Δὐ- 
αα δᾷ προαέρεσιν γταρῦου υἱγϑαΐθηι (οι οϑὺ ἢΠμπΐβ ῬγΟρΟβι 5) 
οἰΐατα ρυυδθηὐία, ἀθδιἀογαῦαν (ααδι6 ἀΘ]] θογαπᾶο νἱᾶτὰ πηοπϑύγαϊ) 
--1144 ἃ 22. 

Εὖ πἴπο αὐἱάθπι αἀἰδβρανείϊο ογάϊδαν στον ββίτηδ, ἤποβ τῆς λύσεως ἰγδηδ8- 
δυϑάϊθηβ, οαὐαβ δυρυτηθηύατη ρϑυβρι οὐ ὑα 5 οαϑο βοραγαύττη ἸἸοθαὺ ὑθυύϊο 
Ἰοθο Βα )ηρΌτΘ. 

δ) δὰ ἀπορίαν 1) Τῃ πηστῃ ΘΟμ ΡΥ μοπαπηδαν ααδθ ΡΥ] θη σ-. ; 
8. 4) ἴῃ ἔυοσθια ρυπαθηθαθ ργοϊαΐα βαμὺ (1140 ἃ 2--θ). 

6) δὰ ἀπορίαν 2) Ἠιδοΐθ ρυπάθηξία, ϑὐϊδιηβὶ μα βαρ θπι απ τιθη Ϊ85 
Ἰοσαπι ἰθπθῦ, ἱπιρθυΐαμη ΒΘ ΌΘΥΘ ΘΘηΒΘὈἰδαν, ἀυτατηοᾶο βϑρίθηδθ 
ἰαπαῦδπι βαποίϊουϊ ρῖῸ αϊρηϊαῦθ 6]05 ὑπθυαῦ αὐοᾶὰ Ρδ1 οϑῦ 
(-- 114 ἃ 11). 
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Ζι δόξαις οὐχ ἧττον τῶν ἀποδείξεων" διὰ γὰρ τὸ ἔχειν ἐκτιδνιδ ) 
ετῆς ἐμπειρίας ὄμμα ὁρῶσιν ὀρϑῶς. τί μὲν οὖν ἐστὶν ἡ 
φρόνησις καὶ ἡ σοφία, καὶ περὶ τίνα ἑκατέρα τυγχάνει 1ῦ 

οὖσα καὶ ὅτι ἄλλου τῆς ψυχῆς μορίου ἀρετὴ ἑκατέρα, 
εἴρηται. 

14. ὀρϑῶς) ΚΡΝΡ ἀρχάς. 1. ΚΡΜΡ περὶ τί. 

Ο. 1144 ἃ ὃ9 -- 114 4. 3. Θυδθηδηῃ Ὁ ταῦ ἰπέθυ οἰμβίοαμῃ υἱγὑαξθιη 
ἰηΐθσαθθ τὴν διάνοιαν βθὰ τὸ λόγον ἔχον Θ͵]υβαπθ υἱυθψαθθιη τὴν 
φρόνησιν, Ὠΐπο ΡΙΘη6 ᾿π δ] σϑύαγ. 
1) Α ρματίβ θηΐπηὶ ἱρβίιβ τηϑηξβ οϑῦ απδθάδιη γἱἷβ αα8, ῬΘΥΒρΊ Οἱ Υ 

αὐοπδπι τηθᾶο δα αὐοα]θοὺ Ῥγοροβιθατη ρουνθηϊαῦασ. [βύϑ γ61Ὸ 
δεινότης, αὖ ἴπ ᾿ἰαπᾶθηη τῆς φρονήσεως ἰταδαοαῦαν, Βγιηαπᾶδ 
αὐδϑὶ οϑὺ π6 οἰΐϊδιι δα ρῬγᾶνγῶ ργοροβιίῳ δαὶ θθαύτν: 14 ααοαὰ πῶ 
νἰγύαθθ οὐμιοᾶ ργονιἀϑίαν (1144 ἃ 22 -- Ὁ 1). 
ΑὉ αἰξεγῶ ραγίβ ἱρβίιβ τοῦ ὀρεκτικοῦ οϑὺ αὐυδϑάδιηῃ γἱγύαβ ἱηπαΐα ; 
αὐδ δὰ φῬγοῦῶ αὐδθαὰθ ῬΙΌρΘηβᾶ, ἀπομΐαπὶ ΤῸ 86 αὐδϑὶ οδθοδ 
ΘΥΤΟΥ͂ οὖ Ἰαρβὰϊ οὈὐποχίῷ θϑὺ, Ἰποθ δ]ὰπᾶθ ἀρβδιάθγαῦ αὖ κυρία 
δῦ ἀρετή. Ἰϑύατη σϑῦὸ ᾿ποθῦὶ ἡ φρόνησις βαρροάϊαὺ (--- 1144 
Ὀ 14). Ἑτροὸ ρυτπαθηύ οὐμϊοῶ νισγύαϊθ οοϑῦ, οὐμίοω νυἱγῦαβ ῥστι- 
ἀορηὐϊῷ (-- 1144 Ὁ 117; Ὁ 80-- 89}. 
βοογαῦθα ἰσιθαν, υἱγύαϊθβ οὐ ῃΐοαβ ᾿ρβῶβ φρονήσεις, λόγους, ἐπι- 
στήμας 6888 ταῦτ, τϑούϊαβ μετὰ φρονήσεως 6586 αἰχίβδοῦ; ααἱϊ 
νΘΙῸ νἱτῥαΐθιη κατὰ τὸν λόγον ἱ. 6. κατὰ τὴν φρόνησιν 6886 αἰ- 
ΟΘΥΘ βοϊθπῦ, δὰ οαῆάθιῃ ἀθῆπὶ θη 86 ΔΡΡΙοδηΐο, Ὧ6 ῬδΓΌΤ 
τηθηδὶ ἐν] πιουϊηὺ (--- 1144 Ὁ 80). 

.4) Ηδο βοηξθηθἃ ργορθαύ Ἰατα" πο τηθὑπθὕαν., τπ6 βίπραϊαθ νἱσύαθθβ 
τ Ια ὰ15 ἀοϑεαῦαθ τηϑποῶθ αὐδϑὶ βἰηῦ: 8ροΙ θεῖ Θῃῖμ ἰδ16 αὐἱὰ 
ταῖς φυσικαῖς 11118: νοτῷ δαΐθμι γἱγίτιβ παν θεδὲ ΟΡ6 ᾿πΐθρτϑ 
οδάθιῃ οὖ ρίθπα οὐἱὺ --- 114 ἃ. 2. 

Οδγμαῦν ΠΟΘ 6Χχ δυριιπηθηΐο, αὐ αΠΠσϑηΐο μος οαραὺ Θ]αθογδίατη β[0. 
Ἐχ οὐαάϊπθ οηΐη ααδθ ΡῬῈΣ ἀπορίας ρῬγοροβίῥα δγϑηῦ δοϑοϊστιΐαῦ, π6- 
ρἰοοία παπᾶ 5ῖπθ βυΐβοϊθπξα οδυβᾶ ππᾶ αὐδθβίϊομθ 1 Ὁ β). ΠΙὼ δαΐθιη 
ααδ6 απδϑὶ βυρογαααϊδα οϑῦ αἰβρυζαῦίο (0) ποῦ ὑδαύαμι ἴρβα. μα Δ] θηα 
ἃ 76. οὖ δοοθρίϊββίπιδ, θϑὺ, βθα οὐϊδυι Ἰᾷοπθο τηοᾶο ᾿πίθγροβιία; αποὰ 
ΘΠ Ῥοβϑῦ δᾶτῃ Βα] πρὶν (114 ἃ 2 544.) ἔπτη 6 ἀἰβροβιθίομπθ θχύγθ πη πὶ 
6586. ἀθθθραῦ, ἔπτη δὰ ππϊγθυβᾶμη ΕἸ] οοττιπι ταὐϊομθτη ργῶθ οδύθυὶβ ἴπ- 
ΒΙΘῺΙ ἴῃ ἤπθ Ἰοθὸ αἱσπαμη ογαῦ. ΟΥ̓ μἶηΟ γΘ1Ὸ βθηΐθη5 Πα]. οαρΡ. ἸαΘΘ τὴ 
ἰοῦ Πῦγο Ζ αἴϑιυὶ οὖ δὴ βἰρηϊποδνίτηαβ (γ. αὐδ δηΐθ οαρ. 1, δᾶ 
οαρ. 8, δᾷ 1141 ἃ 20--1142 ἃ 80 ργαθγηΐββοι βιδ) οὐ πῖοχ ᾿πύθυ Βα αθη- 
ἀῶ ΔΡΡΑΥΘΌΙ. . 

14-- ͵Ἴ;ἧἧ. οςςς εἴρηται. Ηδθο ΘΟ] 10 ῥγοχίτηθϑθ βϑηξθηξίθθ ν ΥΌΙ5 
(Ὁ 18 54.) οχοϊριδαν, αὐ Πᾶάθιη παροαύ. Οαυοᾶ ἰοσίξαν ἱπᾶθ ἃ 1141 8, 90 
ἀβαπιθ δα φαρ. 12 οχίγ. (γ. Ὁ 6) Ῥαββίτη οὐβουναραῦασ, δ ρυπα θην αὐ- 
αὰθ 46 τϑαπῖβ ααδθ 6705 δἰἤηθβ βαθὺ ἕξεις δα ἀρὶ, τὖῦ 118, οατα 88- 
Ῥ᾽θηθῶ ἐούαμη σϑπβ τοῦ διανοητικοῦ οχρ]οαῦ, Ἰᾶτι ἀπδδὶ γαύατῃ δ; πθο 
απδθδῦϊο απδθ8 βιιρογθδὺ τέ χρήσιμοι τα οδὔθυαβ Ῥυαϑίθυ αὐτατηπθ ΠδΠΟ 
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». 
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1148}18 διαπορήσειε δ᾽ ἄν τις περὶ αὐτῶν τέ χρήσιμοί εἰσιν. Ζ 15 
ἡ μὲν γὰρ σοφία οὐδὲν ϑεωρεῖ ἐξ ὧν ἔσται εὐδαίμων ἄν- 

20 ϑρῶπος (οὐδεμιᾶς γάρ ἐστι γενέσεως), ἡ δὲ φρόνησις τοῦτο 

ἐπλο νον ὙΠ 19. ΚΡΜΡ» ϑεωρήσει. 

τοίουθαν, 5'Θα τη θη] ]πλτ8, Ὠπβα δι ἦθ πὰῸ 16, ἀπᾶθ αὐἰηαὰθ 1Π|8Δ6 νἱν- 
ὑαΐθ5. ἀἸαποδίϊοαθ (ορ. 838) ἴῃ ἀπᾶβ αὐδϑὶ οοηἐγδ θη δ 8. Θ8886. πὲ θ]]}Π]ρὶθαν, 
πσηΟ. ὉΠ]ππ γϑυθατη ἸορῚ. Ποὶπᾶθ σουὸ ᾿ηΐθυ ὑγίω ἰδέα αὐ ν88 14--τ 
Θηυμηδυϑηὐαγ, 8 ΠἾΠλι15 Ῥυϑθοῖριιθ δα ὑθυύίαχη αὐδθπᾶδίϊαν ὅτι ἄλλου τῆς 
ψυχῆς μορίου ἀρετὴ ἑκατέρα ν8 10, δἀϑατηδίαταιθ αποᾶ 1144 ἃ ῶ 
αἰδυϊηούϊαβ. ἀϊοϊξαν,, ἀρετάς γ᾽ οὔσας ἑκατέραν ἑκατέρου τοῦ μορίου. 
Αἴαυϊ αὐτί ραγύϊβ (οᾶρ. 23) βιηῦ ργαἀθηύ οὖ βαριθηύϊα, 6 1118 ἀα]άθη 
δ᾽ίαθο πιοᾶο 1140 Ὁ 3ὅ. 26 διάϊνίτηυβ, βοᾷ ἀθ βῶθ, αὐδιηαῦδηῃ 60]}}- 
Θθμᾶο βοι]ϊοθὺ οἴῆοὶ ρούθϑῦ, τϊηπβ; πθάστη ἀθ αὐγᾶααθ. Ἰύδαπθ ααὰπὶ 
αὐαοὰ δαϊο ΠΠΌγο ργοροβίθαμη ϑϑὺ δῸ 1πϊύϊο 1189 Ὁ 18 πὶ8 νϑυ]5 ἀθβουῖ- 
Ῥύαμη 5ἷὺ ,καϑ᾽ ἃς οὖν μάλιστα ἕξεις ἀληϑεύσει ἑκάτερον (μόριον 
νοητικὸν), αὗται ἀρεταὶ ἀμφοῖν, βονὶ αὐἰάθπι ρούογαῦ αὖ ααΐπατπθ ρο- 
ἀϊὰ5. νἰσθαΐϊθθ ἃρρμοβοθγθηύαυ; δὐθδῃηθη 8] τθ8 'ρβὼ ἀοοθαῦ, γϑυϑα ἕκατέ- 
ρου τπηϑμὶ 6886, Τ]δΧΙΠῚΘ 586 ΤΑΙ Τὰ Θδῦ, ΟΠ ΠΏ0 ὯΘ 5Ιρῃ!ῆοαῦ αὐἱάθη 
αὐϑῖη ὈΘη6 βαχητηῶ ἀοούτίηδθ θαμὰ ῥυϊτηῶ αὐδθϑύϊοηθ οοποίπαῦ. Ουδθ 
ομληΐῷ αἱ τοραίωνθυθ, νιἀθαῦ αὐδηὰ τη] ύω θαπὶ οοπ]θούαχατϊα, απ οἰϊδτη 
1185 ΟὉ ταὐϊομπθβ νἱἀθ αν οραβ 6886, οομῆσιηθηῦ βαργῶ δηΐθ 1141 ὃ 20 
Ῥίατῶ ᾿ηὐθυοὶ 1586, 1 ααἰρι8 6 βαριθηὐῶ οὐ ἀθ ρυπαθηὐ ΘΟ] απο ΠῚ 
δούαστη πΘυῦ. 

18. τί χρήσιμοί εἰσιν 850. πρὸς τὸ εἶναν εὐδαίμονα (Ὁ 19). Νῶμι 5ἱ 
βιηῦ δὰ ποὺ ἱποθ 68, ἀϊβραναθίο 46 115 ΕΗ σουατα ὭοΘη ογαῦ Ῥιορυῖδ; 512 
Βαυα βαπῦ, νἱᾶθβ οὰὺσ ἰθὺ Ζ ἴῃ ΕἸ Π1οἱ8 πθοθββασῖβ θα. Υ. θῶ αὐδ8 
δα 1ἰρν. Ζ ργϑοίαθι βυσαθβ. [Ιἄθη ἰΐω αὐδουὶ ροΐογαῦ αὖ δᾶ τὸ ἔργον τὸ 
ἀνθρώπου (4 6) βρδοίαγοίαν; πὶ τὸ ἔργον, αὖ ποὺ αὐϊάθιη οαριίθ Πύ 
1144 8, 6 84., ϑα ἀπὰπιὶ τὸ πρακχτικὸν τοίογαθαγ. 

20. οὐδεμιᾶς γάρ ἐστι γενέσεως: αποπίδπι βαρ᾽θηὐϊω θᾶμα ἰϑη τα 
γογϊξαΐθιη βϑοίαδαν αὐ περὶ τὸ ὃν βθι περὶ τὸ πῶς ἔχει οϑὺ ((Βθογ- 
ὑϊοαμ). Τιοααὶ ἰδ Αὐἱϑυούθιθιη δα 1189 ἃ 11 ΘΟΙΏΠΙΘΙΠΟΥΘΥΙΠῈΒ; ἴῃ ΠΟΟ 
ΥΘΙῸ ᾿ἰΌγῸ τι Ῥυϊταθμ [μ}18. γοχ σου. 

20--- 28. ἡ δὲ φρόνησις... .. γυμναστικήν ἐσμεν. ϑοηθοηίία αὐδθ᾽ 
ἴῃ δἷβ ἱπϑϑὺ βᾶπ Ὀγθνίαβ οὗ θομοϊ μἶπ8 ΘΧΡΙΠΟΔΥῚ ροΐογαῦ; βαπύαπιθ ΠΟη- 
ΠΌ]]ὰ αὐδ8 νἱχ ἔθυτὶ ροββθ νἱἀθαηύθσ. ἴῃ σοοθθ θηΐμπὶ εἴπερ ἡ μὲν φρό- 
νῆσις ...ὙΥ8 21 8α. θῶ ποίϊο ἀοβιἀθγαύασ, ἴῃ αὐ οὔ ΟΡροβι ]οηῖβ οὖ δι- 
συχηθηὐαθοηῖβ ταύο ροβιίω οϑῦ, αὖ ἡ φρόνησις (αὐδιη 1ηὔθι τηθηὐβ ρ6- 
πθιδ, ἴρβαμι πρακτικὴν 6586 βοίτηιιβ --- 1140 Ὁ δ) νἱγύαί!, ορροϑβίίαω αϊοαίτιι 
ππΐὰβ τῆς διανοίας 65886θ.0. δ ἴῃ 16, 81 ποιηθῃ ϑεωρητικὴ (γ. ϑεωρεῖ 
γ8 19) γϑ] ἐπιστημονικὴ Ῥδγαΐη ῬΙΟΡΥΪαπι 6886 υἱάθθαῦαν, ὕθπη δοξα- 
στικὴ ὕυσπι λογιστικὴ περὶ τὰ δέκαια ... βαρροίοθαῦ, παραϊδεθίαπθ 
ἴα τὸ εἰδέναι ν8. 24 αἀτοὸ πἰξογθίθι. --- Ποίπᾶθ δαΐθιη ὥσπερ οὐδὲ τὰ 
ὑγιεινὰ... γ8 2ῦ οὖ ργυορίβυ. θαπᾶάθιῃ γαύϊομθιι οὖ ργορύβθι οομβύγιουϊομἑβ, 
«88. π}1ἃ δϑὺ, πϑρ᾽θρθηδίαιη Ἰϑυίουθ τηϑαθ]ᾶ ϑρϑὺῦ: αὐ Θηΐπ 801. ὥσπερ 
οὐδὲ τῷ τὰ ὑγιεινὰ 86. εἰδέναι πρακτικώτεροί ἐσμὲν (ν8 234. 21) δυὺ 
ὥσπερ οὐδὲ εἰδότες τὰ ὑγιεινά. 



συ ψυνν το 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Ζ 18. 41ῦ 

Ζι8 μὲν ἔχει, ἀλλὰ τίνος ἕνεκα δεῖ αὐτῆς, εἴπερ ἡ μὲν φρό- τ1485091 

νησίς ἐστιν ἡ περὶ τὰ δίκαια καὶ καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἀνϑρώ- ᾿ ἼΦΡ φρετ 

πῳ, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἃ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐστὶν ἀνδρὸς πράττειν, ."----- γ-"Δ 
οὐδὲν δὲ πρακτικώτεροι τῷ εἰδέναι αὐτά ἐσμεν, εἴπερ ἕξεις ΟΣ δι 
αἷ ἀρεταί εἰσιν, ὥσπερ οὐδὲ «τῷ» τὰ ὑγιεινὰ οὐδὲ τὰ εὐεκτικά, 50 ᾿ 
ὅσα μὴ τῷ ποιεῖν ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ἕξεως εἶναι λέγεται" 
οὐϑὲν γὰρ πρακτικώτεροι τῷ ἔχειν τὴν ἰατρικὴν ἢ γυμνα- 
στικήν ἐσμεν. εἰ δὲ μὴ τούτων χάριν φρόνιμον ϑετέον ἀλλὰ 

᾿ τοῦ γίνεσϑαι, τοῖς οὖσι σπουδαίοις οὐϑὲν ἂν εἴη χρήσιμος" 

ἔτι δ᾽ οὐδὲ τοῖς μὴ “ἔχουσιν οὐϑὲν γὰρ διοίσει αὐτοὺς ἔχειν 80 “κρ. "αὐ ξρὺ 
ἢ ἄλλοις ἔχουσι πείϑεσθαι, ἱχανῶς τ᾽ ἔχοι ἂν ἡμῖν ὥσπερ ζ΄. “Ἐ.-, ο. Ἵ 
καὶ περὶ τὴν ὑγίειαν" βουλόμενοι γὰρ ὑγιαίνειν ὅμως οὐ 7 - ὑπ αςς τῷ 

μανϑάνομεν ἰατρικήν. πρὸς δὲ τούτοις ἄτοπον ἂν εἶναι δό- Ἵ δε συ κί δΟδΝ 

ἕειεν, εἰ χείρων τῆς σοφίας οὖσα κυριωτέρα αὐτῆς ἔσται" φ. διχγὶ, στα 

28. ροβὺ ἀνθρώπῳ ἢ ἱπίοτγοϊαϊ λογιστική Ὑ6] 5ἴτη. (οομύτα ἡ ν8 32 Βαυὰᾶ 
πθορββδυϊατη). 20. (τῷ οοπ]. δά. 427. ΚΡ τὸ ἔχειν. 28. ϑετέον]) 
ΚΌΜΡ ῥητέον. 29. ΚΡΤΙΡ χρήσιμον. 80. "ἔχουσιν] πο βδῃῦτη. 
αὐτοὺς] ΚΌΜΡ αὐτοῖς. 

294, οὐδὲν δὲ πρακχτικώτεροι τῷ εἰδέναι αὐτά ἐσμεν. Ουδοβίγουϊβ 
αποχηοᾶο ἢρθυὶ ροβδιῦ αὐ [811 Ορ᾿πομὶ οὔ πμῖηοῸ ἸΟΟΌΒ. 6586 νἱαἀθαθαν, 81 8 
ἸΣο ἴπ ἴρβο Βοὺ ΠΌτο οοπβίαθαῦ ... ὅτι εὐπραξία καὶ τὸ ἐναντίον 
ἐν πράξει ἄνευ διανοίας καὶ ἤϑους οὐκ ἔστιν 1189 ἃ 88 ---ϑῦ. 868 
Πα ραγίθια οδαρεθβΒ 2 ου͵ὰ8 ᾿ἰδύω γϑυῦθῶ βαηὺ ρῥυϊάθιη οἰὔϊδιη 8188 Οὗ 
οδαδβαβ βαβρθοίδιη 6886 ὙἹα] τητ8. 

94.8. εἴπερ ἕξεις αἵ ἀρεταί εἰσιν: πρὸς δὲ τὸ (ἔχειν) τὰς ἀρετὰς 
τὸ μὲν εἰδέναι μικρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύει 1106 Ὁ 2. Οὔπ νἱ αὐϑᾶάδπι πο- 
τη ἕξεις ρχγοπυπίϊαηδαπι; γνοῖϑ, ἕξις δϑὺ αἀαδθ ππαϊαπθ τα δβὺ ᾿πϑύγιοία, 
αὖ ἴρβᾶ 8510 ΤΠ ΠΘγ6 ὈὉΘΠΘ ἔΠΠΡῚ Ροββιῦ. 

20. ὅσα μὴ τῷ ποιεῖν .... λέγεται. ϑυαηῦ οπΐμι εὐεκτικὰ οὐ 68 
αὐδ ἃ γϑ]1Ὧο απὺ δὲ θὰ αὑδ6 ναάσι γοἀάπηξ. ΠΙογατ πὰποὸ ταὐϊομθ 
μεθιξᾶ, μδθο ἴῃ Ῥγοχιτηῶ αὐδοβύϊομθ θχϑιηϊηδϑηΐαν, ππτηααα ποὐϊ δ, 60- 
γατη δα τϑὴὴ ἰδοϊϑί. 

28 ---88. ΠΙυᾶ αὐἱάθηι 18πὶ ποη τϑρυΐαΐαγ, δῃ ἔοτίθ ἴρβῶ νἱνέαβ 1ὰ 
αποατιθ ροββιδ, ταὖ ΘΧθιρ]ο βὰ0 νϑὶ οοηβαθύυαιπο οὐΐδι 8411085 δὰ νυἱτύι- 
θὰ δἀάποαῦ. Οὐποθαϊξον ομΐπα ἰδοῖίθ, δὰ πος αὐἰάθτῃ βοϊθη ἃ αὐδάδτῃ 
ΟΡΒ. 6888 31] ΠΟΙ ΘΟΥΙΠῚ ατ] ΘΙ ἀδηαὶ βαπὺ αὖ θοσυτα απ οιηθπαδηΐ. 
-- Νβὸ ἰδπιθη ἡ λύσις αὐδ8 βυρθβθαυϊξαιν γ8 8ὅ βαα. ππιὸ τϑᾶϊύ. ΝΙΤΙ ΓΤ 
τϑίαξαϊᾶ Ῥυΐουθ. ορίῃίομθ υ8 21- 38, αὖ τι ρῥυυδθηύίατη δα νἱτξαθθῃ 
Θ͵αβαι 8. ἀβάμη οτημθιη ἀθβιἀθγαγτὶ ργοθαύαχῃ βἰύ, ροβύθυϊου. πᾶθ6 γ8 38 86. 
78 π8 οοπῆντηδία, αὐἱάθη ἈΠῸ δια βατητηθϑη ΥΘὶ τηοτηθηδὶ δϑῦ. 

80. ἔτι δ᾽ οὐδὲ τοῖς μὴ ἔχουσιν: Δ οτηπὶ ρατίθ οὖ δομοϊπηΐαβ οὐ 
γϑούϊαβ οὖσιν 86. σπουδαίοις (ν8 29) ἀυδτῃ ἔχουσιν; αὖ ΘΟΠἤ] οἱ ροβδὶῦ 
ΤΩ 8] ΟΥ 85. ΘΟΥΓαρύθ 86 νϑβεριαμῃ ἴῃ ἰδίο ἔχουσιν Θχβίατο. 

84, εἰ χείρων τῆς σοφίας οὖσα (ἡ φρόνησις)... ο5ὲ Θηΐτη ἱπξογϊου: 



τ48 080 ἡ γὰρ" ποιοῦσα ἄρχει καὶ ἐπιτάττει περὶ ἕκαστον. περὶ δὴ 
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σι 
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τούτων λεχτέον᾽ νῦν μὲν γὰρ ἠπόρηται περὶ αὐτῶν μόνον. 
-“ Ψ , [χς 3 δια 3 ᾿ 

ον πα «πρῶτον μὲν οὖν λέγομεν ὅτι καϑ' αὑτὰς ἀναγκαῖον αἱρετὰς 
ς ιν 3 5 - 

ἐς αὐτὰς εἶναι, ἀρετάς γ᾽ οὔσας ἑκατέραν ἑκατέρου τοῦ μορίου, 
καὶ εἰ μὴ ποιοῦσι μηδὲν μηδετέρα αὐτῶν. ἔπειτα καὶ ποιοῦσι 
μέν, οὐχ ὡς ἰατρικὴ δὲ ὑγίειαν, ἀλλ᾽ ὡς ἡ ὑγίεια, οὕτως 
ἡ, σοφία εὐδαιμονίαν" μέρος γὰρ οὖσα τῆς ὅλης ἀρετῆς 
τῷ ἔχεσθαι ποιεῖ καὶ τῷ ἐνεργεῖν εὐδαίμονα. ἔτι τὸ ἔργον 

8ὅ. "ποιοῦσα] τηθῃᾶοβθ. 
1. ΚΘ λέγωμεν. 2, ΚΡ ἑχατέρας. 8. ποιοῦσι] ΚΡ ποιουσῶν. 

4, οὐχ ὡς] ΚΡ οὐχ ὡς ἡ. 0. Κῦ χαὶ ἐνεργεία εὐδαιμονία (ὩΡῸΡ 
εὐδαιμονίαν). 

“ἄτοπον γὰρ εἴ τις τὴν πολιτικὴν ἢ τὴν φρόνησιν σπουδαιοτάτην οἴεται 

εἶναι, αὐ νουρα 1141 ἃ, 20 Ἰΐθιη δα βαρίθηξίδιη βρϑούα θϑηΐ. 
8ῦ. ἡ γὰρ ποιοῦσα: αποτηοᾶο ἡ φρόνησις πο. ποηιίπθ αὖ ποιοῦσα 

ὉΡΡΌΘΙΑΥὶ ρούθϑον οὖ αὐἱὰ ἰαπάθηι οϑὺ αποᾶ ποιεῖ Απ τϑοῖθ 60 ὐὑϑϑρίοὶ 
ΘΘΗΒΆΘΥΙΒ αποά γ5 38 5. ἀϊοία οϑὺ 1ᾷ δῇῆοουθ αὖ αὐὶ8 ργοῦαβ ἔϊα 9 -- 
μν ΘΧ ῖ οὶ οὐ γὰρ ποιοῦσα. Ὁπᾶθ νἱἀθαῦαν Δ]1ο αἱ βουϊρύσμπαη ζαΐβθθ. , οὐ 
γὰρ οὖσα σπουδαιοτάτη “ ((141 ἃ 21). 

1. ὅτι καϑ'᾽ αὑτὰς ἀναγκαῖον αἱρετὰς αὐτὰς εἶναι: οὐρο τα Ὀδαΐδπι 
νἱδαμη, αὐἷρρ αὐδῶ πὰ]]ὰἃ ἃ ραν ἐνδεὴς μηδενὸς (1091 Ὁ 10) 6888 
ἀοθθαῦ, ἀοβιαθγαπίαγν. 8564 οδαϊῦ ποὺ αὐἰᾶθηι ἴῃ τααϊύα αἴαπρ οὐΐϊδηι ἴῃ 
118 ὧν προσδεῖται ὑαπύαπι (τὰ ἐκτός); 1186 σϑῦοὸ ἑαπαῦδτα νἱγῥαϊδβ δαϊτηΐ 
Ἰοηρθ βδποίϊζουθ υἱποῦϊο οὰπὶ Ὀθαὐ αΐθ οομἐϊποηΐαγ. Ιὰ αποὰ Τη0χ 
(ἔπειτα... γβ 8 84.) τποποίαγ. 

4. ἀλλ᾽ ὡς ἡ ὑγίεια (ἢ τὰ μέρη αὐτῆς) 56. ποιεῖ ὑγίειαν. 
ὕ. οὕτως ἡ σοφία εὐδαιμονίαν. Νϑο το8. π66 νϑυδῶ (γ. Ὀ] τ] θτὴ 

ποιοῦσι γ8 8) νοὐαθαπὺ ἰάθη ἴθιθ τῇ φρονήσει ἰτὶραῖ, 86 ἀρρεο!]αῦαν 
Ῥο ϊββι θηατη βαρ θη, αἀποπίδτη ἴῃ ρυπαἀθηξἃ θἐϊδτα ΔἸ ὑθυατη ὙΘυατη δῦ 
ὅτι ποιεῖ ὡς ἡ ἰατρικὴ ὑγίειαν. Ναχῃ βἷ'πθ ρυπαθηθ αὐἰάθτη οἰδπαϊοαῦ 
ἴρβῶ νἱγύαβ δὐμίοα (ν8 6 8αᾳ.). 

6--11. ὕδα νϑυροσττι δἴατθ γϑυϊο 1 ἀνριιπιθηίονιμ ταύϊομθ οἵ- 
Βοϊδαν, ποιηῖπθ τοῦ ἔργον αι βἰηρταβ πράξεις ῬΥΟΡΥΙΘ ἀϊοίαβ, βϑα 1ᾶ 
ἀἴοῖ αὐοᾶ ππίνοτβαθ γίθαθ ργοροβίδσατη δῦ. ΟἿτ᾽ θηΐπι, αὖ ἀππτ ὁ0ηι- 
Τηθι θη, ααδιύαθ δηϊπηδθ ΡδΥ 8 γ8 9 5. τηϑηΐο Πουθῦ, πὶ δᾳ ζούμηῃ 
αυοάάδτῃ βροοίαγϑύαυ Ὁ Αἴατπθ πϑοϑβϑαγίο αὐδυϑῶ 18 ἀρρο!]αξῶ δια θαπι 
αὔποαὰθ αὔδθ ἔδγθ ρυΐτηθ οδὺ (τὸ ϑεωρητικὸν ου͵ΐὰβ ἡ σοφία 650) τοβρὶ- 
οἰδπάτη ουαῦ, ηἰδὶ 1ἃ 81 τὸ ἔργον δεβϑὺ ἴπ αὐὸ δὐϊδια ἡ ϑεωρία βαύτη 
μεαροϑῦ Ἰοοῦπη. Ὑιά8 αὐρυπηθηΐαμη οὐθὲν γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ“ ν8 10: ᾿δδατιθ 
τοῦ ἔργου βΒαπῦ αὐδοοῦπαιθ ἐφ᾽ ἡμὲν βυπῦ; ἀϊούαθ ΠΟΘΙ δηΐμηϊ τηθηῖ8- 
απ τηοΐαβ ἘΠ ΨΘΥΒαΒ, ΘΧΟΪβᾶ8 Θ86 γ68 δὰ αὐδ8 πδύαγαθ ΟΟΥΡΟΥυ 86 16 
πϑορβϑιύαῦθ ΘΟρἸμηΌτ. αυσάβὶ ααθθηη πᾶθο γογᾶ βαπῦ, ποὴ τϑούθ μαθϑὺ 
ὅτι τούτου τοῦ ἔργου τὸν σκοπὸν ὀρϑὸν ποιεῖ ἡ ἀφετὴ ἡ ἠθική (ν5 8). 
Νρϑαὰθ δῃΐϊμη ποὺ υἱχύτιϑ δὐμίοα ροὐθϑῦ, 5868. δαὺ φρονήσεως σα] αϑάδτα δϑύ, 
ααδθ αυϊάθηα, τοθ αυἰᾷ ρο]]οῦ ἀθδηῃ αὖ τὰ πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν τῆς 
ἠϑικῆς ἀρετῆς ἀο!ΠὈθταπᾶο οοιηραῖοῦ (ν. ἰαὔνα δα 1144 Ὁ 82 5..), δαὺ 

ἡ" 
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μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρϑόν, ἡ δὲ φρόνησις ἕὰ 
πρὸς τοῦτον. τοῦ δὲ τετάρτου μορίου τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν 

ἀρετὴ τοιαύτη, τοῦ ϑρεπτικοῦ" οὐθὲν γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ πράτ- 
τειν ἢ μὴ πράττειν. περὶ δὲ τοῦ μηϑὲν εἶναι πρακτικωτέ- 
ρους διὰ τὴν φρόνησιν τῶν καλῶν καὶ δικαίων, μικρὸν ἄνω- 

ϑὲν ἀρχτέον, λαβόντας ἀρχὴν ταύτην. ὥσπερ. γὰρ καὶ τὰ 

δίκαια “λέγομεν͵ πράττοντάς͵ τινας οὔπω δικαίους εἶναι, οἷον 
τοὺς τὰ ὑπὸ τῶν νόμων τεταγμένα ποιοῦντας ἢ ἄκοντας 
ἢ δι’ ἄγνοιαν ἢ δι᾿ ἕτερόν τι καὶ μὴ δι᾿ αὐτά (καίτοι. πράτ- 
τουσί γε ἃ δεῖ χαὶ ὅσα χρὴ τὸν σπουδαῖον), οὕτως, ὡς 

ἔοικεν, ἔστι τὸ πῶς ἔχοντα πράττειν ἕκαστα ὥστ᾽ εἶναι ἀγα- 
ϑόν, λέγω δ᾽ οἷον διὰ προαίρεσιν καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν 
πραττομένων. τὴν μὲν οὖν προαίρεσιν ὀρϑὴν ποιεῖ ἡ ἀρετή, 
τὸ δ᾽ ὅσα ἐκείνης ἕνεκα πέφυκε πράττεσϑαι οὐκ ἔστι τῆς 
ἀρετῆς ἀλλ᾽ ἑτέρας δυνάμεως. λέχτέον δ᾽ ἐπιστήσασι σα- 

14. 1ὅ. οἷον τοὺς] ΚΡ ἢ τοὺς. 18. 19. ἔστι --- καὶ αὐτῶν] οτι. ΚΡ. 

αἰϊὼ αὐδοάδτη τηθη 8 γἱβ, ἤμϊσππι ΟΥ̓ ΠΤ] Βαμα μ τη δ Ιὐγ!ατη ἔθη 68. 
τ ἴῃ αὐδοϑέϊομθ Αὐϊβίούθιθιη ἔγαβύσω διατὶ Ρ] 08 8616] τηοποπάθτῃ δϑβί. 
Υ, δᾷ ν8.292; 

11 (- - 32). περὶ δὲ τοῦ μηϑὲν εἶναι πραχτικωτέρους διὰ τὴν φρό- 
νησιν... Ἠᾶδθο συϑῖοὸ ἴρβῶ {Π1ὼ απδθβίϊο οδὺ 1148 Ὁ 34, αυἃ 46 ἅμῃ0 
τῶν πράξεων σΘθηθτθ δι ἰρτσαν δῆμοι δα τὸπὶ σογοπᾶδηι βαϊβοϊαῦ νἱγθαβ 
5. ἡ ἕξις ἡ ἠϑική. ϊβραξαξαν φαΐθια 1, αὖ ρᾷβπθ τϑβριοὶ νἱἀθαδαν 
(,,λέγομεν““ ν5 14) δ Β ὃ; αὰ0ο Ἰο60 οοιηραϊαῖο βϑηὐθηίίαπι ΒΟΥ Ρ ΟΥ 8 
[0116 ῬΘΥΒΡΙΟΙΘ8. 

12. μικρὸν ἄνωϑεν ἀρκτέον: οἴ ἀνώτερον ἐπιξητεῖν 11δῦ Ὁ 2. 
18. λαβόντας ἀρχὴν ταύτην. Μαβεῖν 8. ποιήσασϑαι ἀρχήν τινὰ γ6] 

ἄλλην ἀρχὴν Αὐϊδέοίθ}} βαθῖ5. βαμῦ πδιδαύα Ἰοα πο μα σϑπογῶ (νοῦ 1604 Ά 
19: 192 Ὁ 4: 2064 ἃ 16; 2600 4. 30; 1207 ἃ ὅ;: 1260 Ὁ 86), αὖ π1}1} ἱπᾶ8 
οὐποῖμαι ἐρῦνῃ αποᾶ ὐδρηι ἴῃ Ἡνάμυ ἡ πἰθε κα (1515.}.2 7..51:.. 1590 
Ὁ 1ὅ; 1285 Ὁ 26), ἴῃ 115 ΝΙοουμδομθοντμι ΕΠ γβ αἱ ἀρᾷ οἴημθ8 ἀπ ]- 
ὑαύομιϊ θχθηιθὶ βαηῦ πυτηαπδιη ἔθγθ γθρουϊδηΐαν. , 

19. 320. διὰ προαέρεσιν... τὴν μὲν οὖν προαίρεσιν. Οαυπι 510 
βουλητὸν μὲν τὸ τέλος (8. ὁ σκοπὸς γ8 8), βουλευτὰ δὲ καὶ προαιρετὰ 
τὰ πρὸς τὸ τέλος (1118 Ὁ 8): τορυύϊαπάτπτῃ οαν Αὐϊϑέοἐθθβ οατῃ 8185. ὕππι 
Ἀ. 1. τηδ]πιουῦ τὴν προαέρεσιν γίγθαδι!, οοταχηϊέθτο ἀπᾶπι τὴν βούλησιν. 

᾿Αὖὐ γυϊάθπι βοϊπηθβ τὴν βούλησιν αἴατιθ τὸ βουλητὸν οπιηΐπο ρᾶθηθ πθ- 
Βιρθηῦθυ ὑγϑοίαυι; πθὸ ἔαρτῦ, τὴν προαίρεσιν πΘΟΘΒΒΩΙΙΟ ἴπ πἰγϑιηααθ 
Ῥαγέθιη βρθοίατθ αὖ οὖ τοῦ βουλευσαμένου οὐ τοῦ βουλομένου 510. 

22. λεκτέον δ᾽ ἐπιστήσασι σαφέστερον: ἐπιστῆσαι, ἀϑὰ 58 {18 ποῦο, 
Η͂ » " ΄ . « . δ ᾿ 

80. τὸν νοῦν, τὴν γνώμην. Ἐὐχρ]!οαΐο γοτο, αὔθ ΠΙ5 γϑυ]5 ἰαπαῦδτ, 

Ατῖβε. ἘπΗϊΐο. 2 

Εὸ ἀποτελεῖται κατὰ τὴν. φφόνησιν καὶ τὴν ἠϑικὴν ἀρετήν" ἥπμεῖ 
ορεξ. ἐξ 

ἂνγεσ ἔχον ὍΤΑΝ 
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1144. 88 φέστερον περὶ αὐτῶν. ἔστι δή τις δύναμις ἣν καλοῦσι δει- Ζ ι8 

νότητα αὕτη δ᾽ ἐστὶ τοιαύτη ὥστε τὰ πρὸς τὸν ὑποτεϑέντα ᾿ 

οὕ σκοπὸν συντείνοντα δύυνασϑαι ταῦτα πράττειν καὶ τυγχά- 

νειν αὐτῶν. ἂν μὲν οὖν ᾧ σκοπὸς ἢ καλός, ἐπαινετή, ἐστιν, 
ἂν δὲ φαῦλος, πανουργία" διὸ καὶ τοὺς φρονίμους δεινοὺς 
καὶ (τοὺς) πανούργους φαμὲν εἶναι. ἔστι δ᾽ ἡ φρόνησις οὐ ἡ. 

δεινότης, ἀλλ᾽ οὐκ ἄνευ τῆς δυνάμεως ταύτης. ἡ δ᾽ ἕξις τῷ 

28. δή τις] ΚΡΜ» δὴ. Ω1. ἂν] ΚΡ ἐὰν. 28. {τοὺς ὑοπ]. δια, 
29. δεινότης] ΚΡΤΙΡΟΡ δύναμις. Σ 

ϑοουχαῦα, Δ ἰηϊξϊο οοτημηθηαΐαν απᾷαπθ δοουγαίου ἴῃ ΕΗΒ γουθτδ 
ΟῚ ἱπγθηϊζαν, 88 ϊβ οουῦο ὑδβύϊη ϊο οϑὺ, Αὐϊβύοίθιθη θᾶπι τῃθηΐθιη, 
ααδθ νἱνγθαθ! τοῦ ὀρεκτικοῦ ἱτηρογαῦ ρούϊιβ απδηλ νἱδηι Δαπηϊπἰβυγαῦ, ἃ1- 
Βὐϊηοῦδπι πο γἱάϊββο; αὐαστπαθθ τῇ φρονήσει (ἃ αὐοᾶ πο ϑοοίϊάθγθ 
ΠΟ Ῥούθγαθ) δ᾽ῖὼ ἐσ θααῦ αὐδπὶ αὖ Πμϊ ργοροβιῦο οριθυϊοῦαγ, ποσὰ 868- 
518886. ατι ἀϊγθυβδτῃ οὗ θχοθβίοσθια ἕξιν διανοητικὴν Θοάθιλ πομλη6 ἃΡ- 
ῬΘ]]Αγ]. Υ. δὰ ν8 6--ΤΊ, 

21. διὸ καὶ τοὺς φρονίμους δεινοὺς καὶ πανούργους φαμὲν εἶναι 

ΒΕΚΚ.: βου] ὈΘμάθτῃ καὶ τοὺς πανούργους. 
᾿ς 8, ἔστι δ᾽ ἡ φρόνησις οὐχ ἡ δεινότης. Ορὺϊιηϊ 1]., να]ρ. δηΐθ 

Βεοκιουυση οὐχ ἡ δύναμις“, αποᾶ πὰ}]0 τηοᾶο ἔδυυϊ ρούθϑῦ, πἰβὶ δα- " 
ἀαίαν (ἡ δύναμις) αὕτη. Ορίύϊπηρ, αὖ βοχοθηέΐθθ, ΒθΚΚουιβ ἃ ΝΊο. τη6- 
ταὶ οουγῖσθηβ δεινότης. 

29. ἡ δ᾽ ἕξις τῷ ὄμματι τούτῳ γίνεται τῆς ψυχῆς οὐκ ἄνευ ἀρετῆς. 
Οοα]ὰ5 ᾿ἰϑίθ αἱ αὐἱᾶθηῃ ἱπηδβοιϊδυν ἡ δεινότης οϑῦ; ἀσδ8 1118 ΡῈῚ 86 γἱ- 
ἀοὺ ᾿ηΐθυτηθᾶϊα βαπὺ Ἰηΐου ἰρϑῶπι ΔΟΘΠΑΙ Ορούϑη Ἱπύθσαπ απθηλ]οὺ 
ἤποιη δὰ αἀπθὴ ἀρθηᾶο ἐθπαϊζαῦ; ἤπθπὶ Θηΐτη 111 οϑγηΐϊῦ αὐδϑὶ, ΠΘῸ 
ἰδυηθη βα δ αἰβοθυῖῦ ΔῸ 81118. πὸ ουγεῦ 5Βιἴπθ φτοθαπᾶσπβ. Νὰ ἰριθαγ 
αὖ ἴῃ τηϑίδτα ραγύθηῃ δῦ θη 18 ἴῃ ΟἸΊΠ65 οετθὺ, δα θᾶ 8οῖθβ ουϊὺ αἱ- 
γρϑηᾶδ, ἀπθ οουπθηθὶ 88 οχβρθούαυὶ ροβϑιῦ; δὰ αποα ρΡοβίαπδπηι ΟΟΌ]18 
απο τποᾶο δἀδαοίαβ ἔαουῖῦ, βιᾶται ΠΌΘΟΙΌ ἕξιν (αὖ εὖ φρόνιμος). Αὐ- 
αἱ αὖ ΠΟΙΪτηὰΒ ἴῃ ]]ἃ τ οοοαραθ! 6886 ΠΪ81 ἴῃ Οὐ1]1 οὐ ργοθῶ, ῬΘῚ ὉΠΘΙῚ 
νἱγξαΐθια ἢὐ, Α νἱντύαῦθ ἰριθαν οὐμϊοῶ αρίω οϑὺ τούτου τοῦ διανοητικοῦ 
ἡ ἕξις. --- Ῥουβρίουδ μᾶθ6, πὶ Ποῦ; πθαπθ Αὐ]ϑυοίθ!ἑ τη816 βαραϊδα (ν. 
δα 1181 Ὁ 9). ϑδ΄π ἀθ μβαὸ βοηἐθηθε δἀάϊδαν ὡς εἴρηταί τὲ καὶ ἔστι 
δῆλον, τ1}11 θουατπι απᾶ8 ἴῃ ῬΥΪΟΥ 8. γ6] νΘ 18. γ6] Ἰ1ΌΥ18 πὰο αποάδηη- 
τηρᾶο βρθούδηῦ, ργορίβ δὰ τϑῖὶ δοσθᾶϊδ απδηὶ γ8 8 Ὑ8] υ8 20 γυ6] 
24-- 96: απογτη ἸΟΘΟΥΠ] ΠᾺ]]ὰ8 τϑοῦθ Θοτηρδγατ ρούθϑὺύ. Οαᾷ ἴπ 16 
Ἐνύσβομθ οὐ ᾿ἰβϑῦϊ ,, ὡς εἴρηται“ οὐ 880 ἀθ ϊ8 1]. Ἰυᾷίοῖο οὐδοῦ ορθιῃ 
Ἰαύαττβ (νυ. δᾶ 1188 Ὁ 26): οὖ ἴῃ ᾿πιᾶθιμ 8, ̓ Ἰπαυϊύ, 1227 Ὁ 80 ---8ὅ ἀιτ- 
ἄστη αϊοίαμη αὐοᾶ ἢ. 1. ἰξογαύασ. Τϑραΐαν ἰρταν Ἐπιαθτηϊουτσα ἸΟΟῚΒ 
Ῥουροπάδθασαπθ αὐ86 1111π8 Ῥγοργῖα δβῦ δυρυτηθηΐαϊίο. 9 πὶ Θηΐτη ἀρρῶ- 
γοὶδ ἀὰτα δἰ 1110 ἀϊούπτη αὐοὰ πἷο Ἰοσαῦαν. Νϑαὰθ οὐμηῖπο ῬυΟΡΦΌ1]6 
οϑὺ, ἰδίθυα βϑηὐθηθίατη ἴῃ Ῥυ]οΥΡα5Β 11, οἤἴβοίαμη ἔμπῖβ8θ. ἴπηὸ 8] ᾿ἰβυπα 
εἴρηται δα Ἰοοῦτα ααθπάδτῃ ἅορογαϊθασῃ γϑϑρίοουο νἹ θέαν, μυπο 1. Ζ (ἢ 
ααἀο παιᾷ ἄθϑαμὺ ταυϑ]αίαθ ογα ϊομῖβ γοϑυρία --- ν. δα 1141 ἃ 20 4].) 
Ἰδούαγαμη 6718 ἤθοῖβθθ ΘΘΉΒΘΌΙΤΗΤΙΒ. 

. 
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’ - “ 3 » 3 . ς 
Ζιβ ὄμματι τούτῳ γίνεται τῆς ψυχῆς οὐχ ἄνευ ἀρέτης, ὡς 

εἴρηταί τε καὶ ἔστι δῆλον" οἱ γὰρ συλλογισμοὶ τῶν πρα- 

κτῶν ἀρχὴν ἔχοντές εἰσιν, ἐπειδὴ τοιόνδε τὸ τέλος καὶ τὸ 
Ἁ ΄ 

ἄριστον, ὁτιδήποτε ὄν᾽ ἔστω γὰρ λόγου χάριν “τὸ τυχόν. 
τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ τῷ ἀγαϑῷ, οὐ φαίνεται" διαστρέφει γὰρ ἡ 

᾿μοχϑηρία καὶ διαψεύδεσθαι ποιεῖ περὶ τὰς πρακτικὰς ἀρ- 
χάς. ὥστε φανερὸν ὅτι ἀδύνατον φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα 

ἀγαϑόν. σκεπτέον δὴ πάλιν καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ γὰρ ἡ 
ἀρετὴ παραπλησίως ἔχει ὡς ἡ φρόνησις πρὸς τὴν δεινότητα᾽ 

838. "τὸ τυχόν] οοτταρίαπαι; πὶ οαποία ἔστω γὰρ --- --- 6]16θγθ Ῥ]δοθύ. 
1-4 καὶ γὰρ --- κυρίαν} Ἰη θυροϊαία: μ8θ6 (βθιπατιθ Υϑ 10 84.); ζονὶ. 

ΒΟΥ. παραπλησίως γὰρ (ἃ 7» Ο") ἔχει ὡς ἡ φρόνησις πρὸς τὴν δεινό- 
τητα, οὕτως ἡ κυρία ἀρετὴ πρὸς τὴν φυσικήν. 

81. οἵ γὰρ συλλογισμοὶ τῶν πραχτῶν: ν. δὰ 1148 Ὁ 1. Θαΐ Θηῃΐπι 
τὴοχ δἀυταγαίαν ΒΥ] ορίβιηαβ, 8806 ἀθβοθηᾶθηβ ἃ ΘΘΏΘΓΘΙ Ἰϑρ δα 5]η- 
σαϊατο αὐποᾶᾶδιι, αὐοά ἀ6Π θογαπεϊ πᾶπο ταύατη 6586 ἀθθθὺ, ἰπίτα τοὺς 
σκοποὺς γοιβαΐατ. Οποᾶβὶ δηΐϊϊα ἴασαι 46 τϑύϊοπθ ατπϑουθγθίαν ἀσ δὰ 
Ῥτοροβῖξατη αἰϊαποά ρογυθηϊτὶ ροββϑὺ, ἀϊοθπάυση ρούϊαβ ογαῦ υ8 82 ἐπειδὴ 
τοδὶ τὸ τέλος. -- Αὐ τη] θδύϊαβ οδϑὺ διυα. ἀρραγϑὺ θῃηΐϊη 6 υϑυθὶβ 
τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ τῷ ἀγαθῷ οὐ φαίνεται γ8 84, τονοτᾶ μβαυὰ ἀαριηθθὲ 
Θα]αβοῦπαθ ΒΥ ΠΟρΡΊβυαπα αἸοῖ, βθὰ σϑύαχση οὖ γαδξάλη Θ]α5 ἡ ἀρχὴ Ὀοπὶ8 
Υἱτῖβ ργορθαΐα 810. Οἱ τοὶ πὸὰ οὐβίαῦ γὸχ ὁτιδήποτε ὄν γβ8 88: πδπὶ 
αὐοᾶ ἱρδὶ νἱτὶ Ὀοπὶ ἰαπαπατη ΟΡ ϊπηστη 5101 ργοροπαμπὺ οὖ θϑῦ ῬΥῸ ΥΘΥΌΤΗ 
γαγϊθέαξε ναῦΐαπι οὐ συαὺὴβ ποπηϊπῖθυβ ἈΡΡΘΙ]ΔΥῚ ροΐθεὺ. Αὐ οὐβίαὺ τὸ 
τυχόν, βἰαυϊάοτη 6 ΘΧθΡ]0Ὸ (λόγου χάριν) οοὐϊ σϑηθυῖβ ααοα ποπάπμι 
ἀδβουιρύπμι δβὲ, αρίδατ; δῆποι τὸ τυχὸν ἴΐὰ αὐἱάθπι ἱπ τοϑ]ατα Ῥούϊαβ 
Ῥαγίθμι βρϑθοίατοῦ") ΝΙΒΙ]ΟτηϊΒ οὐ δϑυττὰ βϑηξοηγατη οὗ ππΐγθυβα 
δαὐα5 αὐδοβυϊοπὶβ αραὰ Ατιβϑιούθιθτα νϑέϊο δα θϑὺ αὖ ἀπθίξζοιη ἴῃ Ἰοοαπι 
ζαϊβαθ γοοῖβ τὸ τυχὸν οοπ͵]θοίατδηι αἰϊαπδηι ἰδπαθπδηη ῬΥΟΌΘΌΪ]6 πὰ οοτα- 
τη Πδ8γ6. 

8. ἡ μοχϑηρία.. διαψεύδεσϑαι ποιεῖ περὶ τὰς πραχτικὰς ἀρχάς: 
γ. 1140 Ὁ 11 -- 20. ϑέίδτθ γϑῦὸ ρυυιββίτηθτη θη βθηὐθηὐδιη θὐϊϑηι 
1115. ααὶ νἱγθαξθιη πϑοθββδυϊατη ἰδθηξατη τππιηϊτηθηξατη αἀπδϑὶ τοῦ ὀρϑοῦ 
τέλους 6586 αἰχουίηῦ, πθαὰθ πἶπο βθαὰὶ ἴα υἱγύθαξοιι ὀρϑὸν ποιεῖν τὸ 
τέλος --- ΔΛΟΘΡΒ Θηΐπὶ ἸΟαΌΘΠαΙ ροππβ --, αὖ ἴρβῶ 6].5 οοποθρέϊο ππὶ 
111 ἀδθθαΐαν, πθὸ αἰ] σϑηξίαβ ππο ἱπαπϊγθηΐθση Ἰδξαϊββθῦ πθαὰθ ΘΧΡ 5515 
γΘΥΟΙβ οουΐθ Ἰπάϊρηστα Θγαῦ. 

1 (-- 117. σκεπτέον δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς: Θοπβοηίαπθιχη Θηΐτη, βὶ ἡ 
δεινότης γιγίαϊθ ἰδπαῦπδτη ἄπο ορθαῦ (α 38 --- 86) οὐ νἱγέαίθμι τῆς δει- 
νότητος ταϊπϊδέοθυϊο θρθύθ. Νβε τηΐπαβ οοπβθπἐδηθυμῃ δύ, 81 δὉ 118 ρατξθ 
βϑηὐθηίδ, βουϊρύουιβ πο βαἐϊβ οἱαθογαΐα θββ6 σίβο βὶὺ (ο. δα ἃ 6--11: 
δ ἃ 22: 81.), Ἰίθιηῃ δὺ Βᾶς δἱϊατία ἀρθβίοσασι. ἘΠδθηΐτη δὶ απΐβ ἀϊχουῖῦ 
ΔΏΪΤηΟ ἵπρθόπαο δα γϑύῶπι υἱἰγθαθθιη 1ἃ ὑδηύΐατη ἄθθββθ αὖ τοῦθ τηθηξο 
τὰ πρὸς τὸ τέλος οοποϊρίαθ, 5᾽πηῖ]6. οὐἱῦ Ὧἂ6 81] απἷϊβ οαθοῦτη ΠΟΙ ΠΟΤῚ 
(08 11) ἥποιι «αἱάθπι δα ἀπθιη ρουσαῦ ποῸΠ τηΐπτιβ Ὁ6Π6 αἱρποβοθυθ ραΐοὺ 

Ὁ 

1144 84 80 
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Φ 2 3 Ὁ 

πανϑοῦ ταὐτὸν μέν, ὑμοίον δέ᾽ οὕτω καὶ ἡ φυσικὴ ἀρετὴ πρὸς Ζ18 
ιτὴν κυρίαν. πᾶσι γὰρ δοκεῖ ἕκαστα τῶν ἠϑῶιν ὑπάρχειν 

οἰφύσει πως᾽ καὶ γὰρ δίκαιοι καὶ σωφρονικοὶ καὶ ἀνδρεῖοι 
. 5 ͵ δα. δ 2 απ 5.2. ἦν -» 

καὶ ταλλὰ ἔχομεν εὐϑὺυς ἔκ γενετῆς ἀλλ ὁμῶς ζητοῦμεν 

ἕτερόν τι τὸ κυρίως ἀγαϑὸν καὶ τὰ τοιαῦτα ἄλλον τρόπον 
ς , 

ὑπάρχειν᾽ χαὶ γὰρ παισὶ καὶ ϑηρίοις αἱ φυσικαὶ ὑπάρ- 
[ 3 3. Ἰ,Ψ -» Α ΄ “Ξ3 

χουσιν ἕξεις, ἀλλ᾽ ἄνευ νοῦ βλαβεραὶ φαίνονται οὖσαι. 

αὐδηὴ ΘΟ  μΘηὔθιῃ, 564 Ἰαρβίϊβ βϑυἹ σα] τη ΟὉ 14 ἀπὰπὶ ἴδοοτθ αὐοᾶ οὐδβίδ- 
οαἶδ8, ἴῃ νἱῶ ᾿ηὐουροϑιύα πο νἱάθαύ, Ῥγοΐδθοίο ϑηΐπη ἴδια ἴρ8ὰ ἡ φυσικὴ 
ἕξις ν5 8---18 1ζὰ ἀδβου οι, αὖ 46. 0118 τηθη 8 νἱ ααᾶθ δαβιὲ οὖ δῦ 
Ἰηϊδ]ο δα νϑύαχτα αἰγίσαὺ --- 510} Βθηϑαμ τοῦ τέλους 11 ἢ βῖνθ οοηβοίθη- 
ἀΐδια τοῦ δέοντος ὍΡΡΘΙΪδΥγθ τηϑρὶ8 ῥοῦ --- οὐηηΐηο ποὸη οορὶθαν! Ρ- 
Ραγαῦ; ὁ νοῦς γὙ61Ὸ απθτὴ ἀθίηδθ δοοθάθγθ οροσίθὺ (γ8 9. 19) ἴῃ ἢπθ 
γ8 17 βα6. δ ποΙηθῃ πϑδαγϑιηαθθ τῆς φρονήσεως, αὐϑπι ΠΟΥΪτητι8, ΤΘγο- 
οαἰαν; ἡ ὄψις ἸριθΥ γ8 11. 12. πθοθββαυο τοῦ ὄμματος τῆς ψυχῆς (8 80) 
1. 6. δεινότητος 8. φρονήσεως 6586 ἀϊορίαγ. 

Τὴ νϑυθὶβ ΟὈβοαγαμι αὐϊά θη) νἱχ αὐἰάαθδηη οϑὺ; 856 ραν αΐ τη8]6 
ϑιαῦ ἱποοποίηπθ ἀϊούῶ θυ οηθ ἴῃ Ὀγθυὶὰβ οοπύγωοίο τϑούϊαβ Βα θθαηὺ; 
νἱἀϑύστατιθ μῖο Ἰοοὰβ ἱπύθτηρθβύϊνῷ γ6] ΠΙυ δου ν6] ἱπέθυρυθύαμα α1]1- 
ϑοαθ ἰοοααῦαβ 6886θ. Οὐ]ὰ8 τοὶ οθυθϊογω ὑθβυϊτηοηΐα, 8] τιῶπᾶο ΠΥ 8 " 
Μ. δου. ἄθππο δοοαγαῦθ οοτηραγδῦϊβ σϑρουδαμι ἰτὶ βαβρίοου; αὖ πᾶπο δϑῦ, 
οογῦθ ργορίαβ δὰ σϑγῶ Ασὐιβύοίθ!β νϑυθῶ Ῥ6 1 οοπ]θοίασαμι δοοθάθυθ ᾿ϊοθῦ. 
Βουθαὐαν ἰρίθαν γ8 1-- 4 σκεπτέον δὴ πάλιν καὶ περὶ ἀρετῆς. παρα- 
πλησίως γὰρ [519 ΡΟΝ] ἔχει ὡς ἡ φρόνησις πρὸς τὴν δεινότητα, 
οὕτως ἡ κυρία ἀρετὴ πρὸς τὴν φυσικήν. Αἴαῦθ γ5.9---18 ἀλλ᾽ 
ἄνευ νοῦ βλαβεραὶ φαΐίνονται οὖσαι. ὥσπερ γὰρ σώματι ἰσχυρῷ ἄνευ 
ὄψεως κινουμένῳ συμβαίνει σφάλλεσϑαι ἰσχυρῶς, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα. 
ἐὰν δὲ λάβῃ νοῦν κ. τ. 1. } 

8. ἡ φυσικὴ ἀρετή. Φυδιπαυδτη αηΐθ οὐπηΐθ, οοηϑύαῦ ὅτι οὐδεμία 
τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται 1108 ἃ 19, ὑδηηθ:) 6Χ 118 αὐδθ 

δα 1108 ὦ 17. 2ὅ οὐ δὰ 1114 Ὁ 8 58ᾳ. δαποίαζω βΒιιηῦ, ᾿Ῥοιϑρίοἰθίαν οὖ (οὶ 
δὺ ροββθ ἀἷοὶ αὐδηάδγη φυσικὴν ἀρετήν; αἀὔδτη αὐἰάθηη Βαυᾷ ἴδ τη8]6 
ΜΜ. 1900 ἃ 4--11 ὁρμὴν φυσικὴν Δρρο]]δηύ, Δὐ γταὐϊο Εἰ ἀθυηϊθουιτη 
γϑυθογάχη, απᾶθ᾽ ΠΟΏΠ.]}18 πιὸ βρθοίανθ νἱἀθηΐαν 1284 ἃ 27-- 80 (,ὥσπερ 
λεχϑήσεται ἐν τοῖς ὕστερον“ ἴὉ. 28) Ἰοηρδ ἐροξ ρήχουῶ Δ Βᾶο αἀϊδρυίαίο- 
ὨΘΙΏ βλριίοθληξ, 

4. πᾶσι γὰρ δοκεῖ ἕκαστον τῶν ἠἡϑῶν ὑπάρχειν φύσει πως. Ἰηάο165, 
80 δ Ὀοπὰμι 856 δὰ τηϑὶαπι Ῥτορθηβᾶ (νυ. σωφρονιεκοὶ π66 σώφρονες) 
αἰοιίαγ, 46. αὐ ΤαΥου οὐημπδ8 ὀοηϑίθῦ, 

6. τἄλλα ἔχομεν ταο]οδύθ ἀϊούαση ροϑὺ δίώκαιοι κ. τ. λ. 56. ἐσμὲν νοὶ 
εἰσὶν γούϊυβ. . ἷ 

8. καὶ γὰρ παισὶ καὶ ἘΝ Δ . Ηἴΐῃο ἀρραγοῦ απδηύαπι αὐδὶδ, αὖ αὖ 
φυσικαὶ ἰβύωθ ἕξεις νϑύθ γι δαξθθ εἴπὶ, Βα] ἀθτη οὐ ραθυ] οὖ Ὀθϑύϊδθ π60Ὸ 
προαίρεσιν παροὺ (1111 Ὁ 8. 9) ἸδρὴΡ δα Ῥραὐ ταῦθ δοοράπην (1099 ἢ 
82 54.)ὃ. ΟΥ 1140 ἃ 90. 
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ἄνευ ὄψεως κινουμένῳ συμβαίνει σφάλλεσϑαι ἰσχυρῶς διὰ 
᾿ Ἁ Ἕ » Ο’᾽ ᾽ -" Ἁ ’ -" 

τὸ μὴ ἔχειν ὄψιν, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα᾽ ἐὰν δὲ λάβῃ νοῦν, 
᾽ -»" ΄ , δ 3. δι 4: ὁ γι 3 Γι ἂς. τῶν 

ἐν τῷ πράττειν διαφέρει. ἡ δ᾽ ἕξις “ὁμοία οὐσαῦΐ τότ᾽ ἔσται 

κυρίως ἀρετή. ὥστε καϑάπερ ἐπὶ τοῦ δοξαστικοῦ δύο ἐστὶν 
εἴδη. δεινότης καὶ φρόνησις, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ὑϑικοῦ δύο 

ἐστί, τὸ μὲν ἀρετὴ φυσικὴ τὸ δ᾽ ἡ κυρία, καὶ τούτων ἡ 
κυρία οὐ γίνεται ἄνευ φρονήσεως. διόπερ τινές φασι πά- 

ὅας τὰς ἀρετὰς φρονήσεις εἶναι, καὶ Σωκράτης τῇ μὲν 
ὀρϑῶς ἐξήτει τῇ δ᾽ ἡμάρτανεν" ὅτι μὲν γὰρ φρονήσεις ᾧετο 
εἶναι πάσας τὰς ἀρετάς, ἡμάρτανεν, ὅτι δ᾽ οὐκ ἄνευ φρο- 
νήσεως. καλῶς ἔλεγεν. σημεῖον δέ᾽ καὶ γὰρ νῦν πᾶντες, 

10 --12. πλὴν τοσοῦτον -- ἐνταῦϑα)] ἴον, ὥσπερ γὰρ σώματι ἰσχυρῷ 
ἄνευ ὄψεως κινουμένῳ συμβαίνει σφάλλεσθαι ἰσχυρῶς, οὕτω καὶ ἐν- 
ταῦϑα. 12. ἐὰν δὲ] ΚΡ ἐὰν. 16. ΚΡ ἀρετὴ ἠϑικὴ τὸ δ᾽ (οὐ νἱά.). 

18. ἡ δ᾽ ἕξις ὁμοία οὖσα τότ᾽... : οἰἴαιη μᾶθο οοτταρέα βαθύ. Τὺ 
οπΐτη Δ]ατϊὰ οχοοριαντὶ ροβϑιῦ αὐοα τηΐϊητιβ Δ ΌΒΟΠτιτη δἰὉ ἀθᾶτη ΕὙΪ ζβομῖὶ 
δχρη οαίίο ὁμοία 560. τῇ ἀρετῇ “, ΟἸπμΐπο γνοοΐβ ὅμοιος γἱβ Ποῃ δᾶ δϑῦ, 
αᾶδθ6 βοπἐθηὐίατη ἴθυτθ ροβϑὶὺύ. Οὐμη)θοθυῖῦ ὉΠ αυῖ5. ἡ δ᾽ ἕξις οἷον ὄψιν 
λαβοῦσα τότ᾽ ἔσται κ. ἀ. 

14. ἐπὶ τοῦ δοξαστικοῦ: ν. δὰ 1140 Ὁ 21 56ηα. 
17(--- 80). διόπερ τινές... καὶ Σωκράτης: ΘχρΙοναίῶ Θηΐπι γουϊαΐθ 

46 οϑύθυϊβ ἀθοαθθ ΟΡΙΠΙΟπθτιΒ τϑοῦθ Ἱπαϊοαθαν; πϑτὰ ποὺ οδὺ νϑυι οὐδ, 
αὖ ΠῸΠ 50 πηι, ατπιϑηθπιη αὐδϑὶ δὶῦ θυγαύατη, ᾿πθ οοτηραζαυ! ροβϑὶδ, βθ6α 
οὐΐδτη ταῦο συδθάδτῃ τππθ ἴῃ ΘΥΌτθτη ἀθῆἤθχαπι διὺ ρϑσγοϊριαθαγ. --- Ῥο- 
ἰξαν ααὔθπι ἐοίο ἢ 1. ϑοογαΐθβ, ὁ γέρων 50., ποῃ Ρ]αΐο: 1ᾷ αποᾶ ργϑθέθσ 
811ἃ ἴρβῶ πιοάοβία 1Π|ὰ νοοαθαϊα ἐζήτει οὐ ᾧετο νβ 19. 39 ἀοοθηξ. ΑὉ 
11ο νϑῦὸ υἱγτξαῦθβ οὖ φρονήσεις αἰοίαβ. 6β8θ οὺ ἐπιστήμας οὐ λόγους 
(γυ8 19. 29), τω ὑαηύαμπι ΡγΟ 8116 οϑῦ, δὶ Αὐϊβδούθιθιη βϑηξθηθίαγη 6] 8 
800 Ῥούϊαβ ποιηϊπθνη ἀϑὰ ΘΧΡΥΘββίβεθ αἀπδτη {ΠΠ1π|8 ἸΟαΘΠΑῚ σΘΠτ5 τηθ- 
τηουᾶθ ἐγ 1586. αἰχθυίσηθβ. θα ᾿τηρροαϊξαμη πο οΘπτβ απϑθβυϊ ΠῚ, 
ααστα οὖ τη] Αὐἱβίούθ!β. ἸΟΟΪ σοΙΡαΥ Πα] βἰπῦ πθὸ Ρ]αὐομῖβ ΠΌΤ. πθ- 
ΒΊοσογθ ἀθοθαῦ. ἴπππι ποὺ δἀάδιη, ἀρ Χοπορμομέθμι αὐΐάθτη ὑγίπμι 
ἸΠΟσατη ΠΟΤ Ϊπτπ Π6 ἀπὰτῃ αὐϊάθια δ( ἀοῇπίθπάδηιν υἱγἐπίοτη ϑοογδθῖ 
τιϑι δα 6856: ΥΘΡΘΥΪῚ {116 ὅτε ἡ ἀρετὴ σοφέα, ῬΙΘΙυτηητι6 γΘΥῸ 5116 
πουηΐηθ αἰοὶ ἀνδρεῖον τὸν εἰδότα 5ἴτη. 

21. σημεῖον δέ. Οὐδ Ἰριέυν -- υβ 238 δα]οϊαηξαν, ῥσυίμσηπτη 14 ρῥτο- 
Ῥοβίθατη παθϑθεὺ τπὖ αὐἰᾷ ἀθ βοογεξ5 ἀοβηϊίομα ὅτε ἡ ἀρετὴ φρόνησις 
οθπβθπάθτη δῦ τϑούθ ρθυβριοἰαύασ; ἃ ϑορυαίθ δηΐτη ργοΐθοία δα ϑαηᾶθχη 
ν8 28 --ϑὸ γοαϊῦ δὐρυτηθηίαξίο, 1Π]αβασθ οἄπιβα ἢὐ αὖ 18 γβ 28. 34 οὖ 
21. 28 ὁ ὀρϑὸς λόγος αὔθ οἴημθβ ἀϊοαηὺ δα τὴν φρόνησιν τοϊογαξαν. 
Νοο ῥατηθῃ 1ἴδ Ἰᾶτα τϑίαὐαξοβ θ586 ἄϊοο θοβ, ααἱὶ Βππο ἸΟΘαμ ΟΎΔΥ ΒΒΙ ΤΠ ΠΤΩ 
δα ππίγουβαμι δὑμίοαπι ἀοοίγ δ) 6β86 Ραΐαπῦ: ἰδηάθιη θηΐπὶ οὐ 8 Όβοϊνὶ 
απδθ Ζ 1 Ῥγοτηῖββα βἰπὺ δὺ 1Ππβέγαντὶ τὸν (ὀρϑὸν) λόγον δὰ ἀπο ἱπᾶθ ἃ 

» -“ » “ , » 
Ζι πλὴν τοσοῦτον ἔοικεν ὁρᾶσθαι, ὅτι ὥσπερ σώματι ἰσχυρῷ τιν10΄ 
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καὶ πρὸς ἅ ἐστι, τὴν κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον᾽ ὀρϑὸς δ᾽ ὁ 
κατὰ τὴν φρόνησιν. ἐοίκασι δὴ μαμτεύεσθαί πῶς ἅπαντες 

ὅτι ἡ τοιαύτη ἕξις ἀρετή ἐστιν ἡ κατὰ τὴν φρόνησιν. δεῖ 
ὃὲ μικρὸν μεταβῆναι" οὐ γὰρ μόνον ἡ κατὰ τὸν ὀρϑὸν λό- 
γον, ἀλλ᾽ ἡ μετὰ τοῦ ὀρϑοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν. ὀρϑὸς 
δὲ λόγος περὶ τῶν τοιούτων ἡ φρόνησίς ἐστιν, Σωκράτης 
μὲν οὖν λόγους τὰς ἀρετὰς ᾧετο εἶναι (ἐπιστήμας γὰρ εἶναι 
πάσας), ἡμεῖς δὲ μετὰ λόγου. δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων 

ὅτι οὐχ οἷόν τε ἀγαϑὸν εἶναι κυρίως ἄνευ φρονήσεως, οὐδὲ 
φρόνιμον ἄνευ τῆς ἠἡϑικῆς ἀρετῆς. ἀλλὰ καὶ ὃ λόγος 

20. οὐ γὰρ] ΚΡΜΡΟΡ ἔστι γὰρ οὐ. 

1Ότο «4 ἴδτὴ β86 06 ϑυϊητηδ αὐδδὶ γ65 τοὶαία βἰῦ. Νϑαὰθ δηΐτῃ ἰᾷ Ὁ] 1 Θητιπὴ 
οϑὺ ἃ τοῦθ Αὐἱβίοίθοο αὖ αὐδϑὶ Ρ6Υ ΟΟΟδβίοηθιῃ {ΠΠυβύγοῦ αὐοα ΡΘΥ 86 
Ῥτορυϊῷ αἰδραύαθίοπο παπᾶ ἱπάϊρηατη ουαῦ. ϑ'θα οὐβίαὐ τηδῆαβ αὐαἱᾶ ἘΠ- 
Θηΐτα ἣ φρόνησις Ὠπουβατθ ΡῈῚ μοῦ οἀριὺ τῇ δεινότητι 6Χ ἄθατο ροβὶ δ 
γοϊδίδαυθ δὰ τὰ πρὸς τὸν ὑποτεϑέντα (ὑπὸ τῆς ἀρετῆς) σκοπὸν συντεί- 
γονταὰ ΟἸΠΪΠΟ ΠΟῸῚ Θϑοθηᾶϊὺ δα ΠΠ]Ὸτὰ λόγον ἃ απὸ ἱρβῶὼ τηθαϊοουθαβ 56ὰ 
υἰγέαβ οὔμῖοα αἀαππὶ τϑούστα δα] τποάθτῃ πηι βἰπρτο, ργοροβίθα διῶ Ρ6- 
ἴθγθ ροβϑιὺύ. Υ. δᾶ 1188 Ὁ 18 οὐ 10. 84. Ιύδαπθ ἄση ἰβίῶ ἴῃ τ βαρ 
ἀἸϊδυϊπούίζουιθ, αὖ ἢ. 1. δῦ, ρϑεσιθαν, ρυοΐθοῦο π1} αποᾶ ἴῃ ῬυϊοΥυ 5 ΠΌΤῚΒ 
πὸπ ἔπθουιῦ αἀϊούππι οὐποῖθαν (ν. Ἰοθο5 ἴῃ 115 δἀποίεὐϊομϊθιιβ οοπρθδβύοβ) ; 
πη Θὐΐαιι 1Πὺ8, τϑούϊαβ αἰοὶ μετὰ τοῦ ὀρϑοῦ λόγου υἱτξαΐθπη 6586 
αὔδα κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, εαἸΐαιο πηοᾶο ΡΘῚ ἰρβῶπι πούϊοπθιῃ τῆς 
προαιρετικῆς ἕξεως Ῥτονίδατη δίαμπιθ βγτηδύατη οϑῦ; οὗ, 1098 ἃ 7 ἔργον 
ἀνθρώπου ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον ἢ μὴ ἄνευ λόγου οὐ 10. 18 ψυχῆς 
ἐνέργεια καὶ πράξεις μετὰ λόγου. Νἧ τη]. Νο Θὰ οβὺ μα]. ]. 
ταῦϊο αὖ ἴπᾶ6 Ἰὰχ δὰ τϑιασπῶ γϑαπσπαθῦ; π60 81 γϑοῦθ ρυϊάθμι ἸπΠ ΟΠ ΘΌΘΙηΙΒ, 
ααῦ ΡῬΙατοθ. φρονήσεις ἀϊοθηᾶδδβ ἔπϊθβθ δαὺ ἀϊνθυβῶ τηθη 8. τητιπθγῶ απ 
οᾷ τὸ πρακτὸν βρθοοίαγνοπῦ οοηΐαδε 6856, Βρϑυδιῖΐ θὰ τθοὺθ ρούθγαῦ ἔουθ 
αὖ 80 ἥποιῃ οὐουγύθθ ὑθηθοταθ απιᾶϑι βαθρῦθ αἰδοαθογθηαγ, 

82 (--- 1145 ἃ 2). Δα πΒυππηστα ἡποάδάδηι Π18 γ Υ 18 γοϑρίοἰθαν: τιῦ 
πηϊγθιβῶ σὙἱΐα τιπὸ 810, π6 αποᾶᾷ μερθοεαὺῦ υἱγα δ τηϑηοιιμι Ὁ, πθὰ ΟΡτΒ 
βαβοθρύαμι (τὸ ἔργον τὸ τοῦ ἀνθρώπου) ἀἰΒρδυ!τι5. ρανύϊθιιβ Γορἀδύιπι. 
14 αποὰ οἴβοὶ πϑαυῖῦ, πἰϑὶ βηΐπτη ἀπάϊαιιθ ργοροβίζοστιμη τατ! ἱύπιο ἁαὺ 
ΟΧ ὅποὺ αποάδιη Ῥγοροϑιΐο παΐϑ δαῦ δα ππἰξαύθιη αἰϊασδμηι γράδοίδ 810 
πηθ. βίηρτιία αἀὐδθαὰαθ ῥτοροβιίῳ οὖ τηοάστη οὗ ἰθρθῖὰ ροίαπῦ. Οποᾶ 
ὉΠῸΠ γ6] απαδ πηϊΐδϑ, 51 ΠῸΠ ὉΠῚ τηθηδὶ ἀθθῦυ, δ ἩΘΟΘΒΒαΣΊΟ τπιθηὐθ 
οοποϊριαῦιν ορουύθῦ. Οποιηοᾶο θηΐμπι ἴρθῶ υἱνύαβ οὐμῖοα, αὐὑδὸ τοῦ ὀρε- 
χτικοῦ οβὺ, ἀἰβοθυύπθπᾶο οὖ οοχηρυίζαπᾶο ἃ τπιηὰη τυ] ξα ΘΟμπξογτηθῦ, 68 
τα} 018. ἀπππὶ αὐἀοα ῬΘΠη6 οοποϊπδὺ οἰβοιαὺ Υ. δὰ ἃ 06--11. Αὐ αἰϊογῷ 
ἃ Ῥατίθ ποὸὴ τηΐηιβ οομδίδῦ, ΠΟΟ 81 τῇ φρονήσει ὑγϊθαθπάθπτη 810 παυὰ 
Ββαξῆοουθ αὐοα ἀπῦτῃ ἀὐρατηθηύατα Ἰθρίτηυβ 1146 ἃ 1, 2 ὅτε ἡ φρόνησις 
μία ἐστίν. Απποη ἡ δεινότης ἰύθιη ἀπ οβὺϑ' Νδο αὐἰάαπδτα ᾿πηρϑᾶϊ 
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Ζιϑ ταύτῃ λύοιτ᾽ ἄν, ᾧ διαλεχϑείη τις ἂν ὅτι χωρίξονται ἀλ- τι110588 
λήλων αἱ ἀρεταί" οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς εὐφυέστατος πρὸς ἁπά- 
σας, ὥστε τὴν μὲν ἤδη τὴν δ᾽ οὔπω εἰληφὼς ἔσται" τοῦτο 
γὰρ κατὰ μὲν τὰς φυσικὰς ἀρετὰς ἐνδέχεται, καϑ᾿ ἃς 
δὲ ἁπλῶς λέγεται ἀγαϑός,. οὐκ ἐνδέχεται" ἅμα γὰρ τῇ τ146 « 

΄ » Ω -» ς ΄ -" ’ Ἃ ᾽ 

ξ φρονήσει μιᾷ οὐυσῃ πασαι ὑπάρξουσιν. δῆλον δέ, χκαν εἰ 

μὴ πρακτικὴ ἦν, ὅτι ἔδει ἂν αὐτῆς διὰ τὸ τοῦ μορίου 
ἀρετὴν εἶναι, καὶ ὅτι οὐκ ἔσται ἡ προαίρεσις ὀρϑὴ ἄνευ 

, 5.) " ᾽ ἀντ ΤΟΥ ὁ ι ν ᾿ ; μος ι 
φρονήσεως οὐδ᾽ ἄνευ ἀρετῆς ἡ μὲν γὰρ τὸ τέλος" ἡ δὲ ὅ 
τὰ πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ πράττειν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κυρία 
γ᾽ ἐστὶ τῆς σοφίας οὐδὲ τοῦ βελτίονος μορίου, ὥσπερ οὐδὲ 
τῆς ὑγιείας ἡ ἰατρική" οὐ γὰρ χρῆται αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὁρᾷ 

2. οὔσῃ] ΚΡΜ» ὑπαρχούση. 8. ΚΡ μὴ πρακτικὴν ὅτι ἔδει αὐτῆς 
(ἂν οι. οὐ ΜΡ)ὴ. ὅ. τὸ τέλος ἢ] ἀθοβὺ δ] απα. 6. τὰ πρὸς] ΚΡ πρὸς. 
8. ἡ ἰατρική] ΚΡῊΡ ἑατρική. : 

Ὁ πο ΐπτι8 δεινός τις ἀοτηὶ 8ἰὉῦ πανοῦργος, ἴῃ 6110 ἔογυϊβ ἀὰχ. ΑἸταᾶ 
ἰσιδαν φρονήσεως σθπυβ ουϊύ, δα αἀποα δαιητηδ 114 πηϊΐαβ υἱΐαθ τίου αν; 
αἰϊαᾶ, ἴῃ. ααο οὐΐατα πὰπο 1146 8. ὅ γρογβίβυϊ αν, ἡ μὲν γὰρ (ἀρετὴ) τὸ 
τέλος, ἡ δὲ (φρόνησις) τὰ πρὸς τὸ τέλος ποιεὶ πράττειν“. Ιπῆοὸ οὐ 
ἴρβαμη τὸ τέλος, αὖ ὀρϑὸν 1. 6. ἀπῦτι Ῥ]θπαμι σϑγιιπὶ βἰῦ, φρονήσει οαϊ- 
ἄδιι ἀθθοῦαν, Βα υϊάθηη νἱγθαϊθβ ῬΘῚ 856 τηϑηξβ ΌΧΙ. ]1ο ἀθϑυϊθαΐαθ, χωρέ- 
ξονται ἀλλήλων (γ8 88). Ἀοοραϊῦ αἰϊὰα, αποα οτηΐββαμα ἃ ΝΙΘΟΙΏΔΘΗΘΟ 
ορύϊπθ ΜΜ. 1199 Ὁ 80--1200 ἃ 8 πηοποηῦ. Οποῦβὶ ϑηΐτη 1πίθυ 86 ΥἹΥ- 
ἐαΐο8. χωρίζονται, ποπ Βθυὶ ποὴ ροὐθϑὺ αὐαΐπ οὐϊδπι 5θτι 'ρβῶθ 56ὰ τὰ τέλη 
αὐτῶν φρεβδίτη ἰηΐθυ 86 οὐ νυἱάθαμῦαν οουίατθ οὗ οουύθηύ. Νϑαὰπθ ἰσιθαν 
ογθαίοσ ὑδηύαμπι πηϊδαξβ (αὖ τὰ ἀϊοδτη) δσϑύυσ, β6α δυθιῦσο αἀποαὰθ ααἱ 
ἀἰβοογάϊδτη ρστομὶθθαῦ. Ὀὐταμμαπθ νϑτὸ τῇ φρονήσει ἀαύαν. 

ἢ. δῆλον δὲ... 8.6 ποιεῖ πράττειν. Ηδδο 6715 βαπὺ αἱ ἐπιστήσας 
ἴπ πη τ (1144 ἃ 22 -- 1146 ἃ. 2) 181 γοϑρ οῖθπβ δα οταπῖα απιῶθ ἀϊοία 
βαπὺ ὑούαμη Πᾶποθ ατδθβέϊομθιι ἃ Όβοὶνῦ. Θτπδθ θηΐπι ργοροπιηῦαν (ὅτι... 
γ5 8 οὖ καὶ ὅτι... νβ 4) 6 βαρουίοτθ ἀϊβρυξαξίοπο 1144 ἃ 1 5αᾳ. δίατιθ 
10. 6 --- 32. τϑρϑὑππέυν. --- ὕπυμπι 1ᾷ ἱποθυύαμι νἀ θείαν, αὐττιτη γθυθτδ 
Αὐϊεθοίθὶοθβ γ8 ὅ πϑρΊθρθηΐοσ βου ρβουῦ ἡ μὲν γὰρ τὸ τέλος 80. ποιεῖ 
πράττειν (γ75 6), 8 μού τϑοῦθ οὖ θχ ἀϑτ ἴρ86 ἱπίθυροβιιθυιῦ ὀρϑόν, 
αὖ 50γ. δῦ, , ἡ μὲν γὰρ τὸ τέλος (ποιεῖ) ὀρϑόν, ἡ δὲ κι. τ. 1." 

6. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ... : δύω Θηΐπι ἀπορία ἴδια το]ασα δῦ; γ. 1148 
Ὁ 88 --- 88. 

Ἵ. ὥσπερ οὐδὲ τῆς ὑγιείας ἡ ἰατρικὴ 56. κυρέα ἐστίν: ατιδιην δ Π]Δμ 
αποάδιῃ τηοᾶο σιρπαῦ: 1144 8, 8--Θ. , 

8. οὐ γὰρ χρῆται αὐτῇ ἀλλ᾽ ὁρᾷ ὅπως γένηται: ἰαπατϊάαιῃ ἐπέτροπος αὐ 
ΜΜ. Ἰοαυυπῦαν 1198 Ὁ8---30. Βα οηΐτη βαρ θη ίαθ ἀἰρηϊθαβ᾽ Θδὺ αὖ Ὡ1 81] 8 θῶ 
Ηἶδὶ αὖ 510 ρούαναν Μοίδρῃ. 982 Ὁ 19---28. Τῆς φρονήσεως γ61Ὸ 868 τῆς 
πολιτικῆς ΒυϊηΤΉΌ 1 Ἰταρθυϊαπι ἴῃ 60 ροβίδαϊη 6886 αὖ α]ῶ (τὰς πραχτικὰς 
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᾿" Ὁ “ν ν᾽ ι Ἐ ΌΣ ἃ - εἰν ἊΝ Ἐν ἔτι ὕμοιον κἂν εἴ τις τὴν πολιτικὴν φαίη ἄρχειν τῶν ϑεῶν, 
ὅτι ἐπιτάττει περὶ πάντα τὰ ἐν τῇ πόλει. 

μετὰ δὲ ταῦτα λεχτέον, ἄλλην ποιησαμένους ἀρχήν, 

9. ἐκείνης) ΚΡ ἐκείνη. 16. ἰούσμη γθυϑαι βοχίο Πἰρτὸ ἄαὺ ΚΡ, οἱ 
οι. δὲ. 

τῶν ἐπιστημῶν ν0] δυνάμεων) 58 56 παρθαὺ ἰΐβατιθ αὐαξαν, αἰϊὰ οοπι- 
Ῥγοροῦ ἴῃ οἰνιθαΐθιη τϑοϊριαῦ ἔονοαῦ, 80 ἰπϊθϊο 1094 ἃ, 96---Ὁ 7 5 5 
βρη Ποδύστη οϑὺ. Νρο αὐἰδαύδπι τηϊτιιμὰ οδῦ, Ἰπ ΘΥαΥ ἃ 60. (αἱ βαρο- 
ΤἹΟΥῚ οὐδ, δα αἀπθῖὰ βαβριοιῦ, ορουῶ ἃ νοϊηϊδύγωῦ: ἀπποη Ρ] δ οηΐβ 
δα] δου θτι8 οὐ ηἷπο ὑγϊθατα, οπιπθῖι ἀρχὴν αἀὰδθ αὐἱάθαι ῥγοθα εἰὺ τῶν 
ἀρχομένων ἕνεκα δββϑϑῦὺ --- Οϑίθσιπῃ {Ππ4 αὐϊάοιῃ οἐΐαπι μἴοὸ ο]αοθί, τῇ 
φρονήσει 1501 ἀθθουῖ αυοᾶ ἴρ86 ἢηΐβ (οὗ ἕνεκα) τϑοῖθ βὶῦ ργοροβίθαβ: αἱ 
Πη18 --- ὅπως ἡ σοφία γένηται -- γτοΐδοίο ἃ νἱτύαῦθ οἰ μίοῶ ποη ροίθ- 
ταὺ αἰδοὶ. 

10. ἔτει: οϑιᾶθυη γθ8 ἰάθιπαπθ δυραμηθηύιτῃ, 56 γϑυθα, δ]ἴδ. --- ἄρχειν 
τῶν ϑεῶν, απ αὐἱάθπι ΑἸ ἴπ τορυθ] θῶ γ6] ἴῃ αὐ βυηΐ. Ὑ15 ϑηΐπι 
βθηύθη αθ τη] ΠῸ8 ΘΟμΒρίοσδ, Θϑβθῦ, 81 δὰ στϑηὶ τϑοὺθ ἄρχειν τῶν ϑείων 
βουιρύματη θϑβϑῦ; γ. 1160 ἃ 22 864. τῆς πολιτικῆς οδῦ, ϑυσίας τε ποιεῖν 
καὶ περὶ ταύτας συνόδους δἴατπο τιμὰς ἀπονέμειν τοῖς θεοῖς." --- 

Ῥρϑηΐααθ δα αὐγατηητθ Ἰοοῦση, απὸ ἴῃ ποὺ οδρ. 8 βϑαρϊοηἰίδιη 5ρ6- 
οὗαὔαν (1144 ἃ 1--ΟΑΟ οὐ 1140 ἃ 6-- 11), δηΐηιαβ δαἀνουίαϊαν. Ῥορύαπξαν 
ΘῃΪπι Βπρ]ἃ αύδθατο, Βπα ἀπθίθται ἔαΐββ ΡΒ]! Όβορμο, ααΐη τὸ ϑεωρη- 
τικὸν (ἡ σοφία) δ Ὀθαΐθ γἱνθπᾶθπτη βυτητησπηθθ δ ῬΟπαΠΊ Ῥγδθίου 
τϑασδ᾽ Ρ] υσίτηατα να]θαῦ, πθατιθ πιπατιδπι 11] Ὸγ ΗΒ. 46 θυ δ]1οῪ οθη- 
ΒΈ1556. 80 Ῥοβύγθιηο Καὶ ὁ βα. ρῬγοΐβββιιβ δῦ. -- 

ΝΙο. Η 1--11. περί ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας. 

τὐτοαπθ ρθπθιθ σἰυξαθατῃ Γ' 9-- οχύν. δὲ Ζ δχρ]οαΐο ορῦβ αποᾶ βἰδὶ 
ΒΟΥΙΡίΟΥ Ῥτοροβαοσαῖ Δ]1Ια πὸ πιοᾶο Θοπδατητηθύπτη οὐαῦ. Νῶι ρογϑρθοὺε, 
ππῖγουϑῶ γισευ 5 παν ποο αὐ οἱ α ο σϑ παῦϊθαν ἀπ6 θοαίω νἱΐα ρϑῦθηας 
βΒιῦ πθ0, ἀπμητηοᾶο π6 ἰηθῦβ υἱσῦαθ Ἰδοθαῦ, ἐἰπηθπάτιτη οϑὺ μ6 τὸ ἔργον τὸ 
τοῦ ἀνθρώπου ἰιϊοούαμι 10. Ααδαηῦ οτηπΐα απὰθ αὐἰᾷάθπι ποβίτῳ πθ0 τύχης 
ϑαπῦ; Ἰηγθηίοαιθ τῆς φρονήσεως τησπθτθ (Ζ 18) ὕππη νἱποαϊατα γθρουξατη 
οϑὺ αἂὸ διιθδθ Ῥεαγΐθβ, τὸ ἠϑικὸν δἴατπο τὸ διανοητικόν, πὶ αὐἰγϑατιθ 
τηϑηοδ 6580 νοὶ, οοπὐϊποηΐαν, ὕσπι θοῷ Ὀπίνούβαθ νἱΐαθ δ τηϊηϊβύνϊο 
᾿πϑυϊαϊω δῦ αὐτῶ Π1Π1] πορ]σιύαν, αὖ ἀπυϊησποάαθθ, ἱπηρυη}}8. ΥΘΤῸ 
ΒΌΠΊ ΤΠ απιοάατιθ ϑαππὶ ΠΟΠΟΥΘΤ 80 οοΥζατη Ἰοοῦμη πεαθθδῦ. 

ΝῊ Ἰριῦαν 78 ΘΙ 18. ἀὐϑουϊθαγῦ: Ηἶδὶ ἔουίθ ἃ] ϊοαὶ νἱἀθαῦαν ἃ οοη- 
Βατητηθ πῶ νἱσθαῦθθ οαπδηύατη τι] Ρο556. ὅϑδϊβ. ϑηΐτη ὈΘῊΘ Γ6Π}Ὶ 
ΘΘΥΘΓΘ οὐΐδιη τὸν ἐγκρατῆ: πῶτη 81 δα ἰρβᾶα αὐϊάθηη ορὰθ απο 6χ- 
Βθαπθηάατη δῦ δηΐτητβ δἀγθυεθαῦαν, ῥγοΐθοίο Ῥυουθαβ θϑάθτη ρουβοϊππῦ 
ααἱ ἐγκρατεῖς Βαπὺ οὖ απἱ νἱγύαξθ βαηῦ 1πϑύγιιοῦϊ. 

Αοοραϊῦ ααοὰ ρουβρϑούῷ ἐθηθαιη τῆς ἐγκρατείας ορροδβιθίατιθ μα 8 
πϑύυγῶ, αὖ Ἰατα 1102 Ὁ 14---28 ἀρραταϊ, δὰ δπῖταὶ Βατηδηὶ πούϊι ααδθ 
δα οὔμίοα, τηϑχίτηθ. ὩθοΘββατῖδ οϑὺ ΘΟ ρΥΔΥ ρούθβῦ. : 

Ζι8 

Ἐκ 
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Ηιῦτι τῶν περὶ τὰ ἤϑη ΌΣΟΙ τρία ἐστὶν. εἴδη, κακία ἄκρα. 1168 16 

σία με προ ἐν τὰ δ᾽ ἐναντία, τοῖς μὲν δυσὶ δῆλα" τὸ μὲν 

Ετρο μᾶθο ἀϊβραξαίίο οὐ ἄλλην ἀρχὴν ἀοδιἀθταῦ (1140 ἃ 16) οὐ 678- 
ἄθπι οϑὺ απὶ 46 νἱἐᾶ βϑαξἃ απδθγθυθ βαβοθρουῖῦ. --- ΝΘ τοΐπτβ δρουΐμμι 
δϑὺ, οουπηοᾶο 1060 1Πῶπὶ ἰπϑουδαμι 6886. ΝΙΒὶ θπΐπὶ οὖ δὐμῖοα υἱτίαϑ οὐ 
ἀϊαποδέϊοω δηΐθ 5ιπὶ οοϑτῖξα, Ῥιορτῖα τῆς ἐγκρατείας δἴατθ ἀκρασίας 
πᾶτε, απᾶᾷθ ΟΠΠΠ18. ἴῃ αἰββθαβὰ αποάδμη ἰηΐον τὸ ὀρεκτεκὸν ἰπύθγα ιθ 
ἀμάψοιαν απαπάδηη ρμοβιία δβὲ, υἱχ γϑοῖθ θχροηὶ ροἐοβῦ. 

Ἀσίαν γϑτὸ ῬῈὺ μᾶθο οἂρρ. Η 1--1| 115. βοηθθηθῖβ, οἂ αἰβρυΐδηαιϊ 
ταξίομο, 60 αἸοΘμαὶ σθηθυθ, ταὖ πθπῖο δαᾶμππο {που ααἱ αὐἰθαῦδι 1Ὲ- 
νοβεισανουῖῦ αἀποα οππὶ το] τῖ5. ΝΙΟΘΟΤΠΔΟ Θου απ Π1ΌΥῚ5. ἔππὶ οθυξϊβ ὕθτη 
ἀαΌΠ 5. τοΐητι οοποίποτο υἱἀθαΐαυ. Ιΐδησθ δἱ πὸρ πΘΟΘεβαυο ΡΥ ΤΩ 
αὐδονθηάπηη δβϑϑὺ τ] εἷῦ Ἐπιάθμι περὶ ἐγκρατείας ᾿ἴθογ, ἀθίπαθ ἀϊβρι- 
ἰαϊῖο ἔπτη απᾶ ᾿ἴῦτο 2 ριδθοθαϊδ δ]ασατη ἀπΡι απο δανηογοῦ, 
ἔπτη ααδὸ ᾿ἰπβθαυίδαν περὶ ἡδονῆς Η 12 5ᾳ. ΝΙοοτηδομθουτ ΟΥΪΠΘ6Β 
απᾶβὶ ἐπυθατο νἱαογθίυτ: οὐ σα ααδὸ ἀϊοϊδαν αὐδθβέϊο οτηπῖπο δα Πᾶθο 
αὐϊάθιη οΡΡ. πὸῃ δοοθβϑϑίββθῦ. ΠηῸ 81 14 ππῦτη αἰ]παϊοδπατη οϑβθῦ, 
ταἰτατα ἴῃ ἰρβὶβ Πῖ5᾽ σαΡ». δ᾽ι8 ρούϊιβ τηᾶπττα απἰ ΝΊΟ. 4--- Εἰ σοπβουρβὶῦ 
8Ππ 6]05 απ Ἐπ. 4--Τ' Θχγανδ ΡΠ ΟΒΟΘΥΘ (101 νἱάθαγῖβ, πασα ἀπ ϊΐο 
ααΐπ ρουϊεϊοτοβ απΐαπιθ ΝΙΘοτηϑομθουττα δαοίου! βυβτασαίυν! βιηύ. --- ΟΕ 
14 τηϑπέϊοπθ ἢ. 1. ἀϊρπιθτη νἱἀθέαν --- απϑιπαπδτη τηδρῚ5 δα Ἰρβουτπη Μ. 
Μοτγαϊΐατη οορσηἰξϊοπθπι ατιᾶτη δ ΝΙΘοΥπ Ομ θαΒ. ν6] Επιαθτηϊοαβ απδθβίϊο- 
π65 ἰβοῖῦ --- νἱχ αἰ]πτὰ Ἰοσῦτη Ῥϑπ]0 ΔΗ] οΥθτα ἃ βουϊρίονθ ΜΙ. Μονδιϊατη 
Ῥδὺ βίηστυϊα ἐδπὶ ἀρουέθ αἴαπθ δοουγαῦθ δα βἰπι τἰπαϊηθτη δαὺ ΝΙοο- 
τηδομθοσατα δα Επαοιϊοσιιπι ἐγαοίαξϊιτη θββθ ἀθᾶπὶ μθπο περὶ ἐγκρα- 
τείας ΜΜ. Β 4--0 δὰ βἰπτηϊ παΐπουη ΝΊο. Η 1--1ἴ. Θαοάᾶθβὶ Ἰσιθαν 
απΐβ πὸ ἴπ ΘΧΘΙΡ]Ο ΟΟΥΠΘΙΘ ψο] θυ ἀπδηδτη τϑξίομθ οὖ αἀπούβατιθ 1}}] 
γοβυϊρσίω. τηϑἤουτιτη ῬΥΘμΊΘγ6 Η]δοιθυιῦ, πο δοοοᾶδῦ. Βοάθιη δαΐθηῃ 8- 
σαμηθηΐο τηδχίτηθ ἢ ῬΥυΟΌΔΌΙ]16, 18 πὶ οθὸ ἐθροσα απὸ ΜΜ,. βουϊρίδ βιηῦ 
ἀπᾶτὰ ἰδηΐατη περὶ ἐγκρατείας ἀϊδραξαξίοπδιη ἴῃ οἰ μἰοῖβ Αὐδυο 015 

τϑρουΐϑτη 6856. 
Οδρ. 1 (Ρειδϑξαξιο). (ει ἐπ φιογέϑιιβ ἐγία υἱάδαπέμν υἱξιρεταπάᾶα 

κακία ἀκρασία ϑηριότης, 65: αὐνογεα ραγέε ργαοίον ἀρετὴν εἐ ἐγκράτειαν 
μα πθηῖο ἱρφηογαὲ ἐογϊο ἴοοο ἐαπχαηι ρῬγορυίηι σόθιβ αὐσῖηα χιαο- 

. ἄαην γγαεδέαμέϊα φιοάτι ᾿αμαηιίηλ ὁργόβδα αἀπηοβοαν --- 1145 8, 21. 
Θιοηέαηι Ὁ γῸ φιοῦ ϑιρ6ν Ποηλίηο5 το ἐηίγα 68ὲ γαῦὸ οσοινΥὲ, Κεγἐαξθηι 
ἡΠαηὶ αὐ οπυϊίξογο Τοοαξ αὐ ἀαἰα οοοαβίοπο ἑαπένηιν δοριηιθηιογαγα; εἴ6 
οὐγέμίο αἀσένηι: ττῶι ἐσίξν τοβέαξ μὲ ορίηϊοηῖδιιβ αἰϊογιίηι ργαθηυΐ8818 
γείψιιοε αἰ βοιιἑαίε εωριίοϊξα ἄς ἀκρασίας εἰ ἐγκρατείας παΐξινα αἰϊοαγιέιν 
ἥπαθ φγοδαδιϊα βῖηξ ---τ14 Ὁ 7. 

Ιβέο ἴπ Ῥτοοθιηῖο Βαυὰ ρῷ ρο ϊββίπηθτη αἸοὶ Ρτορέου απδθ 1η ἘΪ5 
οἴ ]οἿ5 αἰβραΐαθο περὶ ἐγκρατείας βασιθοίατ, νϑόγτασα αὐϊάθηη δβῦ (Υ. Βα ΡΓα). 
Νρϑο ἰαιηθη Βᾶθ ἴπ γτ6 οἴδπαδι απὶ τούτη Αὐϊβύοὐθ!β ν6] οὐϊδιη ταὐϊο- 
ΠΘΙῚ ὉΠΪῸΒ ΟΔΡΙ ΙΒ Ζ1ᾳ. τ) φηΐα οοϊοβ παθθδΐ. 

11. τὰ δ᾽ ἐναντία τοῖς μὲν δυσὶ δῆλα: οὐ ἴρϑα Θῃΐπι τὰ δύο ἸοηρΡ6 
τηδηϊοβίϊογα ἀπάτα ἰουξζιμι; τ, 1368 Ὁ 19᾽ 5. ΕἸ ἃ προαιροῦνται... 
φαῦλα ποιεῖν... κακία ἐστὶ καὶ ἀκρασία. Αα ἰρβᾶμη ἐγκράτειαν, 
ααΐα ΡῈῚ πποὸ αὐπἰᾶθπι Π γάτα ἴα πο απδθυϊθαν, οἵ. Τορ. 126 Ὁ 20 5α. 



ἽΝ 

420 ΔΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΒΤΉΙΤΟ. 

α46α18 γὰρ ἀρετὴν τὸ δ᾽ ἐγχράτειαν καλοῦμεν" πρὸς δὲ τὴν ϑηριό- Η1 
τητα μάλιστ᾽ ἂν ἁρμόττοι λέγειν τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετήν, 

20 ἡρωϊκήν τινα καὶ ϑείαν, ὥσπερ Ὅμηρος περὶ Ἕχτορος πε-. 
, ’ Ἁ ’ δ’ ΄, 3 3 ΄ 2ωλ 

ποίηκε λέγοντα τὸν Πρίαμον οτι σφοδρα ἣν ἀγαϑός ..οοὐδὲ 
γα 3 ΄ -" ΄ ᾿) 3 ᾿ Ὁ ἰκὰ ᾽ 

ἐῴκει ἀνδρὸς γὲ ϑνητοῦ πάις ἔμμεναι ἀλλὰ ϑεοῖο“. ὥστ 
Ἷ ,ὕ 3 ’ ΄᾿ὕ 5 »" 

εἰ, καϑάπερ φασίν, ἐξ ἀνθρώπων γένονται ϑεοὶ δι᾿ ἀρετῆς 
ε ᾿ ΄ Ἢ ᾽ - [7 - “-» ΄ 
ὑπερβολὴν. τοιαύτη τις ἂν εἴη δῆλον ὁτι ἡ τῇ ϑηριώδει 

25 ἀντιτιϑεμένη ἕξις καὶ γὰρ ὥσπερ οὐδὲ ϑηρίου ἐστὶ κακία 
5 ς 3 ΄ Ο’ 3 «" - 3 ἌΝ ἢ ΄ 3 -" Ὄ 

οὐδ᾽ ἀρέτη, οὑτῶς οὐδὲ ϑεοῦ, ἀλλ΄ ἡ μὲν τιμιώτερον ἀρετῆς, ἡ 

ι δὲ ἕτερόν τι γένος χακίας. ἐπεὶ δὲ σπάνιον καὶ τὸ ϑεῖον κε 
» 3 ΄ . ΄ , ΄ 
ἄνδρα εἶναι, καϑάπερ οὗ “άκωνες εἰώϑασι, προσαγορεύειν, 
ὅταν ἀγασϑῶσι σφόδρα του (σεῖος ἀνήρ φασιν), οὕτω καὶ ὁ 

80 ϑηριώδης ἐν τοῖς ἀνθρώποις σπάνιος. μάλιστα δ᾽ ἐν τοῖς 
βαρβάροις ἐστίν, γίνεται δ᾽ ἔνια καὶ διὰ νόσους καὶ πηρώ- 

᾽ ᾿ ᾿ » ᾿ “- 2 , ς , 
σεις καὶ τοὺς διὰ κακίαν δὲ τῶν ἀνθρώπων ὑπερβάλλον- 

τας οὕτως ἐπιδυσφημοῦμεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοιαύτης 
διαϑέσεως ὕστερον ποιητέον τινὰ μνείαν, περὶ δὲ κακίας 

292. παϊς] ΚΡ παῖς. 24, ΚΌΤ, ϑηριωδία. 838. 84. ΚΌΝΡ τῆς δια- 
ϑέσεως τῆς τοιαύτης. 

οὐ 10. 128 ἃ 7 5α. πὸὶ δύναμις ρούϊι8 αὐδτα ἕξις 6586. ἀϊοϊδασ, 6 πο- 
ΤῊΪΠΘ --- ΠᾶΠ| Π6 60 αὐΐάθηη ἵπ πδο αἰδβραξεθίοηθ τϑβριοἰθαν --- ν᾿ 1168 
Ῥ 84 ,,καὶ ἐγκρατὴς δὲ καὶ ἀκρατὴς λέγεται τῷ κρατεῖν τὸν νοῦν 
ἢ μή, ὡς τούτου ἑκάστου ὄντος." 

20. ὥσπερ Ὅμηρος ... πεποίηκε: 11. 2. 2ὅ8. 
οὔ. οὐδὲ θηρίου ἐστὶ κακία. οὐδ᾽ ἀρετή: ν. δᾶ 1144 Ὁ 8. 
91. ἕτερόν τι γένος κακίας ἱ. 6. ἀἰγοιδάτη δῸ 1]. 
21.-- 80. ἐπεὶ δὲ σπάνιον... σπάνιος. Βαυῖδαβ δαΐθηῃ αὰδθ Π]15 

οὐ Ἰαυαῖὶθ οὖ ρυων θα β θοῦ δϑάθηη Ῥγὸ οδϑαβὰ δϑὺ οὐ Ὀγον8. τηθηὐϊο 
ν5 838. 84 5πυΐϊποϊιαί. Σπάνιον αὐἱάθμπι θϑὺ οὖ ἴρϑιιπι τὸ καλὸν 1109 ἃ 29; 
πθ0 ἀ(θ 1080 πιιΠΊ61Ὸ ααδογῖθαν; 8604. απδ6 ἰούα παρὰ (γ6] ὑπὲρ) φύσιν 
ϑααηὺ τϑοῦθ οχὐαϊ ὑπηθαν πἰδὶ ἐγθαπθηθ Οοα]ο5 ἴῃ 586 ὑγαμβδηῦ; τὸ κατὰ 
φύσιν ἀπδηην 18 ταγτισα πύου θῷ απδθ πιθηδὶ ϑαπῦ ργοροβιί ῬῸΥ 886 ρυῖη- 
οἱραύπμα Βαθοῦ. 

28, καϑάπερ οἵ Λάκωνες εἰώϑασι προσαγορεύειν: Τιϑοοπίσαηι ἰδυπα 
(αὔατπιθ τα] 6 Ὀγ6) οὐΐθμη Ῥ]αΐομὶ οὐβοσσαύπιη Μθπὸ 99 6 (Ῥ5. Ρ]αῦ. 46 
γισθαϊο Ρ. 819). 

84. ὕστερον ποιητέον τινὰ μνείαν: Ἰᾷ αποᾶᾷ 1148 Ὁ 19 πη. ἴΐω δύ, 
αὖ ᾿ἰπ46 ποῦν οὐ ἤποβ τῆς ἀκρασίας αἴατιο ἐγκρατείας Ὀ]Θηΐτι5. οορπο- 
βοϑηΐτν. ΠΙΪῸΒ νϑῦὸ Ἰοοὶ οαυβῶ Ἴδη δπϊπηϑνουθαῦαν, ὑγῖα, ῬΟὐ ββίτη τη 
ἔουτῥαθῖβ. σϑπθτα ν8 80---838 ἀἰβοογηῖ: θαυ θατοσατα απδπάδηι 40 θη στη 
ΠΟΠΠ]]ατιιπι γ6] 1Π40]65 γ6]- νἱοὔπ5. αράαχῖῦ; ααδθ ρθὺ τηουθοβ ἀοίθοθαχη- 
αὰθ δ᾽ϊαπθῃ ἰηΐθστδθ παύσσαθ δοοϊααῦ; ἀθπίαθθ ῥϑγα  Ἰββῖταὶ σα]αβατιθ 
ΒΌΡΥΘΤΩ8] ααδ.81 ρῥγοντὐαύθῃι. 
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Ηιεἴρηται πρότερον" περὶ δὲ ἀκρασίας καὶ μαλακίας καὶ τρυ- υι{6 86 

τῷ 

φῆς. λεκτέον, καὶ περὶ ἐγκρατείας καὶ καρτερίας᾽ οὔτε γὰρ 

ὡς ἢ περὶ τῶν αὐτῶν ἕξεων τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ μοχϑηρίᾳ ἕκα- τ ν 
τέραν αὐτῶν ὑποληπτέον, οὔϑ᾽ ὡς ἕτερον γένος. δεῖ δ᾽, 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τιϑέντας τὰ φαινόμενα καὶ πρῶ- 
τον διαπορήσαντας οὕτω δεικνύναι μάλιστα μὲν πάντα τὰ 
ἔνδοξα περὶ ταῦτα τὰ πάϑη, εἰ δὲ μή, τὰ πλεῖστα καὶ 
κυριώτατα᾽ ἐὰν γὰρ λύηταί τε τὰ δυσχερὴῇ καὶ κατα- 
λείπηται τὰ ἔνδοξα, δεδειγμένον ἂν εἴη ἱκανῶς. 

δοκεῖ δὴ ἥ τὲ ἐγχράτεια καὶ καρτερία τῶν σπουδαίων 

οι 

1. ὡς ὃ περὶ τῶν αὐτῶν ἕξεων] ἰοτῦ. ὡς τὰς αὐτὰς ἕξεις, 6. 7. ΚΡ 
καταλίπηται. 71. δὴ ἥ τε] ΚΌΜΡ δ᾽ ἡ. 

1. οὔτε γὰρ ὡς περὶ τῶν αὐτῶν ἕξεων... ἑκατέραν αὐτῶν ὑπο- 
ληπτέον. Νορϊοροηίίαβ ἑκατέραν 5ΙΠρΡΌΪΔΥΙ πατηθτο, ἀαππῃ 80 αἰξοτῶ 
Ῥᾶγίθ τηοᾶο (8 8ὅ. 86) ἐσίω ποιηΐηδ, 8Ὸ αἰθοσῶ ἅπὸ βἰηὺ αϊοία. ϑ6ᾷ οὐ 
πρρίορθηΐου οὐ ἱποομοῖππθ (ηθαπθ6 Θηΐτη Ῥουροπάυτη νἱάθραΐαν,. οὔθ᾽ 
ὡς περὶ ἕτέρου γένους“ Ὁ 2) περὶ τῶν αὐτῶν ἕξεων. Ὀΐταχα Θηΐτη 
βαηὺ ἕξεις, δῇ βαηῦ γὙ6] ἀϊοπηῦαν περὶ ἕξεων ΜΙΊΥΟΥ ῬΥΟΥΒῸΒ 181] 6 1]. 
Θπούδυὶ ἀπᾶθ οουγαρύπτη Ὁ] αὐ] 6586. ΘΟὨ] Οἱ ροββίθ. 

ῷ, οὔϑ᾽ ὡς ἕτερον γένος: αὖ 1160 Ὁ 85 ,,Ἅκαὶ ὅλως δ᾽ ἕτερον τὸ 
γένος ἀκρασίας καὶ ἀκολασίας“. ΝΙΒΙΠονηΐπτβ τθοῦθ αἰσασηααθ ἃ Ὁ Θοάθιη 
οθηϑοίμγ, Εἰβὺ δηΐμ ὁ ἀκρατὴς ἡμιπόνηρος, ἡ ἀκρασία κακία πως 5. 
πῇ 58. κακία τις 1102 ἃ 17; 1149 Ὁ 20; 1161 ἃ 6; 1148 ἃ 8; οὗ 1161 
Ὁ 82. βαᾶ. ΝΘΟΘΒΒΘΙΟ Ἰριδατ, αἀαὰπὶ οὐΐδιη τὸ γένος αὐἱᾷ 510 ἴῃ ἰδ]} τὸ 
γΑΥΘ ἀθἤηϊν ροββιύῦ, ἠπἀϊοίτπτη ἃποθρ8 ουϑαθί. 

ῶ--1. δεὲ δ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων .... Οπ86 τὰ ρτοτιηαπῦαν 
οὐ 6 τῇοστθ απὸ Αγιβέοίθιθβ απϑοϑύομθϑ ᾿πϑυϊαθυθ βοϊθαῦ θθ86, δὐ: ὑτοχὶ- 
τηἷβ ΟΔΡΡ. 6Χ ΟΥ̓Ϊπ6 ΔΌΒΟΙΥΙ νἱᾶθ8. ΗδΌΘ5 ϑηΐπὶ ΟΡ. 2 τὰ φαϊνόμενα, 
οἂΡ. 8 τὰς ἀπορίας; ἀοίπᾶθ γϑγῸ ρογβθουΐῃβ βίπρηϊαβ τὰς ἀπορίας ἀ1Ὲ- 
οαἸέαξοβ (τὰ δυσχερῆ) ατιᾶ8 δχϑεϊξουτιηῦ ἐξα Θχρ!οαῦ αὖ βαπθ βϑηὐθπέϊα (τὰ 
ἔνδοξα) τοῖα, 510. 

ὅ. περὶ ταῦτα τὰ πάϑη. Πάϑος οπῖπι αιοάδπι πιοᾶο πππμπιαποάαιιο 
αὐοὰ ἴῃ Φηΐπηο δχβίβυϊῦ ὩΡΡΟ αν ροίοϑύ. Νθοὸ γοὺθ βᾶὸ ποραΐῃν. ἡ 
ἐγκράτεια ταῦ ἕξις 6556 (αὖ Ὁ 2 ἀϊοὶ νἱἀοθαθι) δαῦ διάϑεσις δυΐ δύνα- 
μὲς αὐυδοάδηῃ (ν, δὰ ἃ 17). 

Οαρ. 2. Φαινόμενα (Ὁ 8) νοὶ] δοκοῦντα, λεγόμενα (Ὁ 8. 20). Ηδθο 
αὐΐπατιθ ἔθυθ ϑηστηθυαπίαν αἀπδ8 ΤΘΟΘΉΒΟΥΪ βθ 8 οϑὺ. ---  Νθο Ἰαξθὺ ποῖ 
βθυϊ ποῖ Ῥοβ88 ααΐπ ἰηύθυ μᾶθο ἴᾶπι οὐ οομύγονουβίθθ ἀἰββθη θη απ 
ἀρραγθαηῦ οὐ αἰ πουϊέεῦθθ ἱρϑὶαβ τοὶ βισπιποθηῦασ, ἀπᾶθ ῥγορσγθαϊθηΐο 
ΒΘΥΊΠΟΠΘ οδρ. 8 ἀπορέαι παβοδηξαγ. ᾿ 

1) 8-Τ10. Οοπρίαῦ ἰριδαν ἰπΐθν οὐπποβ αποα ἔοτο 1148 ἃ 16 ῥυϊπητηι 
ογαῦ: πᾶιῃ τὰ περὶ τῶν ἠἡϑῶν φευχτὰ (ἃ 16) βᾶπθ Θαᾶθπι οὗ φαῦλα 6 
ψεκτά (Ὁ 10). Ῥίοῖο δαΐομη τοῦ ἐπαινετοῦ οὖ ψεκτοῦ ποιηΐπθ δα 1Πδτὴ 
βθηὐθηίαμη 1108 ἃ. 9 τϑυοοδτη τῶν ἕξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς 
λέγομεν“, ͵ 



ΡΨ Ύ ΝΑ 

428 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙῚΙΒ ἘΤΉΙΟ. 

» ᾿ » ς 

ταδνϑκαὶ τῶν ἐπαινετῶν εἶναι, ἡ δ᾽ ἀκρασία τε καὶ μαλακία Ἡ 2 
- -" ς 

ιτοτῶν φαύλων τὲ καὶ ψεχτῶν, χαὶ ὁ αὐτὸς ἐγχρατὴς" καὶ 
ἐμμενετιχὸς τῷ λογισμῷ καὶ ἀκρατὴς καὶ ἐχστατικὸς τοῦ 
λογισμοῦ. καὶ ὁ μὲν ἀκρατὴς εἰδὼς ὅτι φαῦλα πράττει διὰ 
πάϑος, ὃ δ᾽ ἐγχρατὴς εἰδὼς ὅτι φαῦλαι αἱ ἐπιϑυμίαι οὐκ 
ἀκολουϑεῖ διὰ τὸν λόγον. καὶ τὸν σώφρονα μὲν ἐγκρατῆ καὶ 

18 καρτερικόν, τὸν δὲ τοιοῦτον οἵ μὲν πάντα σώφρονα οἵ δ᾽ οὔ, 
; 3 -"Ἥ 3 -»" 

καὶ τὸν ἀκόλαστον ἀκρατῆ καὶ τὸν ἀκρατῆ ἀκόλαστον συγ- 
κεχυμένως, οἷ δὲ ἑτέρους εἶναί φασιν. τὸν δὲ φρόνιμον ὁτὲ μὲν 

Ψ Ι 3 δ Ὡ ας ὐδιτοα, 3 , ,ὕ ἢ» οὔ φασὶν ἐνδέχεσϑαι εἶναι ἀκρατῆ, ὁτὲ δ᾽ ἐνίους φρονίμους ὄντας 
Ἁ 3 ΡΞ Ἢ »" γᾷ καὶ δεινοὺς ἀκρατεῖς εἶναι. ἔτι ἀκρατεῖς λέγονται καὶ ϑυμοῦ 

“-" κ τ -» , 20 χαὶ τιμῆς καὶ κέρδους. τὰ μὲν οὖν λεγόμενα ταῦτ᾽ ἐστίν" 

10. τε καὶ] ΚΡΜ» χαὶ. ὁ αὐτὸς) ΚΡ αὐτὸς. 

2) 10---14. Αρποδβουσῃὺ ργδοϑύθγθα οπηπθ5 18, αποα ἰϑπατιαμη ῬΓΟΡΥ ΌΤῚ 
πδυτη ἕξεων «ἀἸοουπῖν οὼ8 ἃ νἱγύαΐθ οὖ ὃ νυἱδῖΐο γο]ϊΐαθο. Ὁ ἀκρατὴς 
Θηΐτη Βαροὺ λογισμὸν νοὶ] σθπῖβ αποδᾶδῃι τοῦ εἰδέναι, ατο βϑοαΐτβ 
ΑἸλύου οὖ τϑοῖϊπαθβ ἀρογοῦ; ὃ ἐγκρατὴς συραϊποιη Ῥτανατη οὐ ΠῸη ΟὈΒ6- 
οὐαὖτιβ ὕγῸ 6 ἀρ. Νῶτι νϑυῦᾶ ν8 12 8αᾳ. δοὺ ἀϊοαηῦ καὶ ὁ ἀκρατὴς 
εἰδὼς ὅτι φαῦλα ἃ πράττει πράττει διὰ πάϑος, ὁ δ᾽ ἐγκρατὴς. εἰδὼς 
ὅτι φαῦλαι αἵ ἐπιϑυμίαι ἃς ἔχει οὐκ ἀκολουϑεὶ διὰ τὸν λόγον. 

8) 14--΄ὐὉ Οοπιραγϑηθαῦ ῬΟΥΤῸ ᾿ΠΊΡΥΪ18 οατὰ δὰ νἱγίαῦο οὐμϊοῶ 
δοᾶὰθ νἱδίο, οαϊ τηρχίτηθ δορπδίαθ υἱάθηθαν 6856: σωφροσύνης οὖ ἀκο- 
λασίας. Ουοά 51 αὐδογαύαν, 4111 αἰ θυθμ τη 6886 αὐαπῦ, 8111 πορϑηΐ: 
τηρῖο --- δὶ αὐἰάθιη σουθα Ὁ 14 ,χκαὶ τὸν σώφρονα μὲν ἐγκρατῆ καὶ 
καρτερικόν'“’ ὑθπθηῦαν --- ΔῸ αἰτῶσπαθ Ῥαγίθ ποῖ ρᾶυῦοσ. Οἱ δηΐτη ἀ]βοου- 
παπὺ πίον σώφρονα ἱπίοταπ ἐγκρατῆ, πούϊοποιη τῆς ἐγκρατείας ἰἰῶ 
Ἰαύϊαβ. Ῥαΐοσθ οοπβθηὺ αὖ τὴν σωφροσύνην διηρ]θοίανασ; πθατθ Ἰριθσαν αὖ 
ἴῃ νὴ ]5 βἰταρ]οἰΐου αἰτοβαιθ ἑτέρους εἶναί φασιν (Ὁ 17). Αὐ ἀυθια- 
γοὺ ἔουίθ δα αΐβ, αὐὔγατα σοϊπουν Αὐἱβύουθ οβ ἰα16. 7παϊοιπιση, αποᾶ 
απδηανὶβ δά σθπὶ πϑπᾶ ἱπηϑρύστη 80 ἐϑπιθὴ δυρτιϊαβ οὐ. ἀΠΙσ Θηὐα85. οθη- 
βϑαὐαπι δδῦ, τοῖς λέγουσι ἄδτα; δῆποη γοῦθὰ {ΠΦ Ὁ 14 παϑρὶθροθηθίδθ 
Ῥούϊαβ. ουἰάδϑηι ματα ἱποθραπῦ ἀθ θαπύαν αἀαὰ ἸΘοίου 8 Ῥουτη αι Ὁ 
αὖ ραν !οπϑι 1Π|ατη οἵ μὲν -- --- οἵ δὲ, τὴοχ γϑυϑαὰ Ὁ 15. 17 γϑοθρίδϑῃ, 
οὐΐδια. δα ρυΐϊταθη οππηὐϊαὐοηθιη οορσὶθαύϊομθ Δα] θθαηύ. θα ν. δὰ 

1146 ἃ 9 --16. 

10. τὸν δὲ τοιοῦτον οἵ μὲν πάντα σώφρονα 1. 6. 5116 αἰΒΟΥΪΤΗΪΠ6, 
συγκεχυμένως 5. οἰΐϊδπι ἁπλῶς. Τύα γογὸ οὖ ΡΙαῦο ὀθηϑαθταῦ Τθρ. Ζ "Ὁ. 
480 5. ; 

4) 11--19. Νεαυθ 1ἃ πορ᾽ϑούαμη, αὖ ἴῃ ραγίθιη τοῦ διανοητικοῦ 
γοῦδὶ απδογογθηῦ, αὐδθηϑηη δϑϑοῦ πασιπὶ ἕξεων ταὐο δα τὴν φρόνησιν. 

18. 5. φρονέμους ὄντας καὶ δεινούς: ἴῃ δἀάϊδᾶ νοοθ καὶ δεινοὺς 
δη8δ, ΘΥΓΟΥΪΒ ἀρραγοῦ: [161 δηΐπι βαμῦ τηα]6. οοπέαθῶ δεινότητος πϑϑατᾶ 
οὔτ φρονήσϑδως; ν. δᾶ 1144 ἃ 29 αἸΐδαθ αὑᾶ Ζ 18 δαἀποίαϊα Βαηΐῦ, 

6) 19.320. Ποηίᾳαρ. οοπϑίαῦ σθπὰβ τῆς ἀκρασίας ποη ὑδηύαμῃ δὰ 

ν 
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3 ΄ ,» » ς , ᾽ - Β 

Ὴ 3 ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πῶς ὑπολαμβανῶν ὀρϑῶς ἀἄκρα- του 3ι να 

τεὐύεταί τις. ἐπιστάμενον μὲν οὖν οὔ φασί τινες οἷόν τὲ 
: ε », [4 

εἶναι. δεινὸν γὰρ ἐπιστήμης ἐνούσης. ὡς ᾧὥετο Σωκράτης, 

ἄλλο τι κρατεῖν, καὶ περιέλκειν αὐτὸν ὥσπερ ἀνδράποδον. 
ἣ Ὲ ε ᾿ 

Σωκράτης μὲν γὰρ ὅλως ἐμάχετο πρὸς τὸν λόγον ὡς οὐκ 35 
οὔσης ἀκρασίας" οὐθένα γὰρ ὑπολαμβάνοντα πράττειν παρὰ 

ν , 3 ᾿ 3. ΠΝ τ ᾿ 3 ς ΄ 2 
τὸ βέλτιστον. ἀλλὰ δι ἄγνοιαν. οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος ἀμ- 

99. μὲν οὖν] ΚΌΜ"ν οὖν. 424. αὐτὸν] ΚΡ αὐτὴν. 

τὴν ἐπιϑυμίαν ἀπδὸ Ῥγορτυῖθ ἀϊοϊξαν (νυ. Νο. 8) βθᾷ δᾶ ρίυτα ρϑυξίηθτο. 
Ὠμπᾶ ἴῃ τ ααἱ πιρτηϊπουῖϊδ ατιᾶπὶ γαυθ τὸ περὶ τέ ᾿ρβάσθθη υἱτἐπιξαιχηῃ 
ἀϊεύαπι 56 (νυ. δᾶ 1101 ἃ 38), μα Ἀπϊταθιδαν δΠατη ἀκρασίαν ἀϊοὶ πά- 
ϑους τινὸς (ϑυμοῦ) αἰΐαγα τοὶ γ8] ῬΟηὶ ουαιβάδπι (τεμῆς, κέρδους). 

Οδρ. 8. πορίαι (1140 Ὁ 4. 21; 1140 Ὁ 6) 56χ. 

1) 31--1146 αι 9. Ῥουύϊποῦ πδθο απϑοϑύϊο οταπῖβ δὰ τὸ φαινόμενον 
9, 568 ἴΐα πὸ 5 ἥπϑιι οἰΐδιη δα τὸ φαινόμενον 4 τοβρϊοἰαίατ. ὈΙβοθρίδ- 
ἔπι ομῖτα, ααὶ βθυὶ ροββὶῦ αὐ ὃ ἀκρατὴς εἰδὼς ὅτι φαῦλα πἰΒΙ]οτηΐπτιβ 
Ῥϑοοοῦ νυν. 1146 Ὁ 12 5. Θαᾶ ἴῃ τὸ ρυϊπαατῃ δοογδίϊοι ροὐββίτητιμι, 5016} - 
ἐϊαθ γϑὶ πιθπἐϊβ δατηϊγαθίοπθ οαρὸϊ, ἔθιθτθ ἀκρασίαν 6586. οἰπηΐπο π- 
σαὶ - 1146 Ὁ 27. Θαδθ. ορίπῖο αππτα πα δῖ μαθθαῦ ρυο δ  πἰαύθμι 
(--Ὀ 81), 4111 γυυαάθηΐαβ αὐθουϊ τι δηΐτηῖ ποι βοϊθηἐΐατη απϊάδτη βϑᾶ 
δόξαν ἱπιραίθπι 6886 ἀϊοπηῦ -- -Ὁ 8ὅ. Αὐ ἴδὰ αὐάρτη ΔὉ αἸξογᾶ αὐτᾶ 
Ραχέθ ρϑυϊου!απι οϑὺ, 56. μ8 δαΐ 51 Ἰηϑγτηδια δόξαν βηχουῖβ Ἰη θιηρθυδῃ- 
ἰἴὰθ οὐπηθη ῬΆθμΘ πα]ττα βὺ (- 1146 ἃ 4), δῦ 51 νὰ] ϊββιτηδση απδηι- 
απ6 ορϊἱπίοποια ἀθίυτθατιὶ ἀϊχουῖβ ἴρβὰ ἡ φρόνησις νἱἀθαύαν τϑβιβῦθυθ πΠῸπ 
Ῥόββθ, αὖ τοῖτο ἰάθμι βἰὺ φρόνιμος οὐ ἀκρατής -- 1146 ἃ 9. 

28. δεινὸν γὰρ ἐπιστήμης ἐνούσης... ἈΡρατοῦ αὔδηῃ αγίθ μᾶθο. 
βϑηῤθηίῖα, σομδοντθαῦ οὔτ ΠΠ]ὰ απ οὐμηΐβ υἱγέαβ βοϊθπεϊα θββθ νἱἀθθαίαν᾿ 
(νυ. δὰ 1144 Ὁ 17); ἀδίπᾶθ, ααυχτη 'βοϊθηῦϊα ἀαϑτὴ 'ρΡ886 νοοαὺ Ζ 8, οἵη- 
πἷπο ποὸπ ρου ποαὺ δα πραχτὰ αὐδθοῦπαιθ, ποιηῖμθ ἐπιστήμης γ8 38. 
89. 84. 80 ἴῃ δ΄'ῖβ Ανιβίοίθιδιη ἤὸμ 6 800 ἸΟαΌΘΠΟΙ πἀϑ8ὰ 8564 6Χχ 8]16Πη0 
αἱϊ, αὖ ἐπιστήμη νἱ γΡοὐϊβαίπηατη, ρμουβριοαϊζαίθ, Βυμδαῖηθ ἃ την υβῸ 
δόξης σθπεῖα αἰδοναῦ (ν. γβ 86... μηδ᾽ ἰσχυρὰ ὑπόληψις... ἀλλ᾽ ἠρε- 
μαΐα “). --τ ἴῃ γουδῖβ δυύθμι Ρ]αξοπθια ὑ101 ἀαάϊτο νυἱάθανβ:.,, δεινὸν“ 
Θηΐπι 6705 οϑὺ ααἱ ρϑυτπὶ μὶθ ἀθ αἰνιπᾶ, τηθηξβ πὰξαγᾶ ἸοαῸϊ ἐϊπηθαῦ: 
περιέλκεσϑαι ὥσπερ ἀνδράποδον ᾿ρμδβῖιβ εϑὺ γοχ ἴπ Ρτγοίαρ. 852; ,αὐτὸν“" 
γ8 34 τηξογργοίασι ᾿Ἰοϑῦ πη βοϊθηύία ἸΙΌθυτιὰ οὐ απᾶϑὶ ἀοχηϊηθμη 
τϑααϊαῖ“. ; : 

20. 206. ... ὡς οὐκ οὔσης ἀκρασίας: αἀπ8}15 αὐἰάθηη γα]ρὸ 86 τϑοῖθ 
ἀοβουθιξασ. Νομηηδ δηϊίη οϑάθη οὖ ἱρβὶ ϑοογδέϊ τπιϑιζαΐδ, βαπῦ, πο ἐδπ- 
ἔπτη ἐγχρατείας 564. δἔϊδιη ἀκρασίας, γοϊαῦ ΧΘπορμοπέθο , οἵ νέοι ἄκρα- 
τέστατοι“ οι. 1, 2, 36; οἵ. 1ΠΠ, 9, 4. Σ: 

20. 31. οὐϑένα γὰρ ὑπολαμβάνοντα... ἀλλὰ δι᾿ ἄγνοιαν. Ηοο 
ἰσίδθαν Αὐϊβέοξβθβ βρουηϊδ, απδιησθδτη ἴρ86 ἀοουϊξ ὅτε ἀγνοεῖ πᾶς ὃ 
μοχϑηρὸς ἃ δεῖ πράττειν 1110 Ὁ 238, ΒροΥδηῃβ πἰπηίσιτη ἴοτθ αὐ ΡῈῚ 
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1145»38 φισβητεῖ τοῖς φαινομένοις ἐναργῶς, καὶ δέον ζητεῖν Ἡ 3 

«ἡ τὰ: 80 

αρΡΕε 

1140 ἃ 

τὸ πάϑος, εἰ δι᾿ ἄγνοιαν, τίς ὁ τρόπος γίνεται τῆς ἀγνοίας. 

ὅτι γὰρ οὐκ οἴεταί γε ὁ ἀχρατευόμενος πρὶν ἐν τῷ πάϑει 
γενέσθαι, φανερόν. εἰσὶ δέ τινες οἱ τὰ μὲν συγχωροῦσι 

τὰ δ᾽ οὔ: τὸ μὲν γὰρ ἐπιστήμης μηϑὲν εἶναι κρεῖττον ὁμο- 
λογοῦσιν, τὸ δὲ μηϑένα πράττειν παρὰ τὸ δόξαν βέλτιον 
οὐχ ὁμολογοῦσι, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀκρατῆ φασὶν οὐκ ἐπι- 
στήμην ἔχοντα κρατεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀλλὰ δόξαν. 
ἀλλὰ μὴν εἴ γε δόξα καὶ μὴ ἐπιστήμη, μηδ᾽ ἰσχυρὰ ὑπό- 
ληψις ἡ ἀντιτείνουσα ἀλλ᾽ ἠρεμαία, καϑάπερ ἐν τοῖς δι- 
στάξουσι, συγγνώμη τῷ μὴ μένειν ἐν αὐταῖς πρὸς ἐπιϑυ- 
μίας ἰσχυράς" τῇ δὲ μοχϑηδίᾳ οὐ συγγνώμη, οὐδὲ τῶν 

ἄλλων οὐδενὶ τῶν ψεκτῶν. φρονήσεως ἄρα ἀντιτεινούσης" 

29. τίς ὁ] ΚΡ τίς. 81. ΚΡΟΡ εἰσὶ δή τινες. 
1. ΚΡ ἀλλ᾽ ἠρεμία, 82. τῷ] ΚΡ τὸ. 

ἀἰδυϊπουϊοπθια ααδπάδτη τῶν τρόπων (ν8 29) οοπβθπίδηθατη 51ξ Ἰάθυη ἔθγ6 
οὖ ἀἴοθγθ οὖ ἤθρϑγθ. 

28. ἀμφισβητεῖ τοῖς φαινομένοις ἐναργῶς. ΒΘη8 516 ἴῃ βοοταίθ οὖ 
ἴη Ῥ]αὔοπο ἰᾷ ποίαν αὐοα Αὐἰδύοὐθ!θβ βίποοσο 880 νϑυϊα 8 βύπαιο δᾶ 
τηοάοδύϊαιη αὐδπᾶδηη. ουααϊθαβ ἃ ϑαἃ ἀοοίτϊηδ ἸοΩρΡΘ ἃρθ888 Ἰυθθθδῦ. 
ΝΟ τηδῖθ ἂἃθ τῷ ἴπ ῥρϑυβίτα! ἀϊβραϊαξίοπα ΜΜ,, συμβαίνει οὖν (Πλά- 
τῶωνι) ἐπιστήμας ποιοῦντι τὰς ἀρετὰς ἀναιρεῖν τὸ ἄλογον μέρος τῆς 
ψυχῆς, τοῦτο δὲ ποιῶν ἀναιρεῖ καὶ πάϑος καὶ ἦϑος 1182 8.30. -- Καὶ 
δέον ξητεῖν περὶ τὸ πάϑος: ἱ. 6. αἴατπο ἴδω ΔΌΓαταρ θα αὐαδὶ (τῷ ἀμ- 
φισβητεῖν κ΄. τ. 1.) αὐδοδίϊο ,, ασππὶ τούσδ, τποο ΔΡΡαταθυῦ αὐἱᾶ ἃάδ1 

αἰ ουϊ δα 5 “.. 
80. πρὶν ἐν τῷ πάϑει γενέσϑαι: αὐδουϊδαν ἰριθαῦ αἀποπθπι τη 0 

Βαὺ αὖ 5πΒοϊθαύϊω αὐδπὶ ἀηῦθ παραουῖῦ δὔαπθ οὐϊδιη ροϑὺ ὑθποὺ ρΡϑῖ αὐοᾶ- 
ἄδην ἐθιηρὰβ δναπποεὶῦ; ν. 1141 Ὁ ὁ 5α. : 

81. εἰσὶ δέ τινες οἱ τὰ μὲν συγχωροῦσι .. .: αἸῖο αἰδιληρτιθηα 
σθποῦο Δαμιἷζο αὐδτὰ αὐοᾶ Αὐϊδύοίθι! Ῥγοραθαγ. --- Θαΐπδιῃ βιηῦ 80] 
τινές, παυᾶ [6116 ἀϊχοιῖβ. Ρούθγαῦ δηΐτα τὸ βυᾶ δόξης ἀοῆηϊίοπο 
Βτα ον ΡΙαῦο 7υἀίοαγθ, 58 ἴῃ 11 018. ϑαπάθιῃ δὼ Ἰοααὶ ματα τηθιηη]. 

86. μηδ᾽ ἰσχυρὰ ὑπόληψις ... ν. δᾶ γ5 28. Οὐ Θπὶπι ἀ6 8} Θθη- 
ΒΘΠΔῚ σθηθῖθ ἀρὶ νἱἀθγοίατ, 5 ο᾽ θη ὑ18 γ8 82---86 γϑιμουθθαῦΐαγ. 

2. 5. συγγνώμη τῷ μὴ μένειν... Ἐθοῦθ 58π0 ἴπ τηουϊθυβ Θὰ Β6Ώ- ᾿ 
ἐοηξία, τοξαξαΐα, 6586 υἱάθραΐασ, αὖ δοοορύδ ὑατριυπαϊηϊ δ]1οὰ] γϑπῖα 
ἀαία ἔαδυῖξ. 56 ἱρβὶ δυσυπηθηΐο, αὖ ργτορομῖψαν, ταα]ῦα, οὐ στᾶγίδ, ΟὈ]1ΟΙ 
Ῥοβϑαπῦ; πϑᾷμθ Θηΐτη, αὖ τὸ μὴ μένειν 510 Θχουδαύατη δῦ, 110 τηοᾶο 
ἰδύθ ὁ ἀκρατὴς Θχοιθαῦτβ 6856 υἱαθοῖθατ. Απ ἰρδ5ῖ5 ταῖς ἰσχυραῖς ἐπι- 
ϑυμίαις εἰ ργᾶνδιθ βἰπῦ γϑηΐω οὐῦ ἀπά ἂῃμ 'ρ8ὶ τῷ διστάξειν (γ8 1), 
βἰαυϊάθηη ἄρ 118 γὙϑῦυβ ἃρὶαν, ἄθ ααἰδὰθ ἀυθίδαγθ γ6] ἀϊββθηξτθ ἔα 

ΟῚ δβὺν 
4 5. φρονήσεως ἄρα ἀντιτεινούσης .. .: ἀποῦδὶ ἸΡΊΡΟΥ 60. τοαρὶ 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Η 8. 451 

3 αὕτη γὰρ ἰσχυρότατον. ἀλλ᾽ ἄτοπον᾽ ἔσται γὰρ ὁ αὐτὸς τ110 κῦ 
ἅμα φρόνιμος καὶ ἀκρατής, φήσειε δ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς φφονίμου 
εἶναι τὸ πράττειν ἑκόντα τὰ φαυλύότατα. πρὸς δὲ τούτοις 
δέδεικται πρότερον ὅτι πραχτιχός γε ὁ φρόνιμος" τῶν 

" ἐσχάτων -γάρ τις καὶ τὰς ἄλλας ἔχων ἀρετάς. ἔτι εἰ μὲν ἐν 

τῷ ἐπιϑυμίας ὅν ἰσχυρὰς καὶ φαύλας ὁ ἐγκρατής, οὐκτο 

ἔσται ὁ σώφρων ἐγκρατὴς οὐδ᾽ ὁ ἐγκρατὴς σώφρων" οὔτε 
γὰρ τὸ ἄγαν σώφρονος οὔτε τὸ φαύλας ἔχειν. ἀλλὰ μὴν 

6. ΚΡ ργ. φησὶ. 11. ὁ σώφρων] Κῦ σώφρων. 

πρασὶὺ εὖ τῷ ἀκρατεῖ ἀΘΌ118 ορίπὶο (1146 Ὁ 806 5.) ἀφίαν, βϑααϊξδαν 
(,ἄρα“) 6 ϑοηὐτατίο Βυτηδηη οὖ νϑ] δὴ δόξαν. 8. ὑπόληψιν ΠΝ ὑραθη-: 
ἅδη 6556: ΘΙΡῸ φρόνησιν Ρο  ββίτηστα; αὕτη γὰρ, αὖ οὐ ἰρ81 ἀϊοαπῦ, ἐσχυ-᾿ 
ρότατον; γ. Επᾶ. 1946 Ὁ 84 τὸ Σωκρατικὸν ὅτι οὐδὲν ἐογοφδεθῥον φρο-᾿ 
νήσεως. --- Ταπίσχῃ ρίζαν αὐϑϑὺ αὖ τὸ ἄρα προθββασῖο δὰ 1189 Ὁ 16. 17 
βρϑοϊθὺῦ (ασδθ ΕὙϊΟΖΒΟΒΙ Εἰπᾶ. Ρ. ΧΠ1ΠΠ οἱ 164 δβὲ βϑηϊθῃίϊα), αὖ ἴῃ 118 
ααδ8 Ῥτοχίτηδ βιυυῦ 50118 νϑυβούυσ. --- Ιὰ υϑῖὸ πῦμῃ ἴϑ οΘηβθηΐθβ δαᾶ- 
γΘΥ ΒΟΥΣῚ δὰ ἐπιστήμην αὐδῖὰ αὐἰάθτη ᾿ρϑὶ αἰοὰπῦ τα δπΐαγ, Αὐϑύοὐθ! 65 
ααΐρρθ αϊ φρόνησιν ὃ ΒοΙθηὐϊῷ βθρτθρδγ σὺ 8500 ἐιρός πο απϑθυί. 

ὅ. 6. ἀλλ᾽ ἄτοπον ... φήσειε δ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς -. .: απδιπαῦδπι δχϑπὺ 
(γ. τὸ φαινόμενον 4) ααἱ οδάθτη Βδο αὐποδέϊομθο ὩῸΠ βα ϊβ ρϑυβρθοίᾶ 
ἀϊοοσθπὺ ἐνίους φρονίμους ὄντας... ἀκρατεῖς εἶναι 1146 Ὁ 18. 

8. δέδεικται πρότερον: 586. ὅτι πρακτικὸς ὃ φρόνιμος ἱπ ἀοἢπίξίοπα 
τῆς φρονήσεως 1140 Ὁ 4. ὅ; ὅτε τῶν ἐσχάτων (τις) 1142 ἃ. 34, οἵ. Ζ1Ο; 
ὅτι τὰς ἄλλας ἔχει ἀρετάς 1140 ἃ 1. 2 οὗ 8]. ἴῃ Ζ 18. 

92) 1146 ἃ 9--16. 81 τὸ φαινόμενον 1 (ὅτε ἡ ἐγκράτεια τῶν ἐπαι- 
νετῶν καὶ σπουδαίων) γοτιπι οϑὺ, οορσηϊδᾶ 6].85 παίατᾶ (ν. φαινόμενον 3) 
ἴῃ οοπξτατίατη ρατύθηῃ αἰδοίου 1ὰ απο ἐν τῷ φαινομένῳ 8. ΟἸηηϊθυ8 
ΡῬδοορθαξ τὸν σώφρονα ἐγκρατῆ εἶναι Βίδγθ πῸπ ὍΟΒβθ. ΑἸ18β σευρῖβ: 
τηΐγασ ἰπ ὑθτηρογαπϊα ἃ ἀρρατγοῦ αποᾶ οὖ Ἰδυαϊ ἀδύαν πθὸ ὑϑμθη 6888. 
Ῥοὐύθϑὺ πἰβὶ ἴῃ 1 αὐἱθὰβ τ68. οὐηπΐ Ἰδθααϊ, Ππηρυΐμη8 τῇ σωφροσύνῃ δ(- 
γοβῶ -- ΘΟΡΙ ἀἸπ68 τηϑ]88 86 γϑῃθπιθηΐθβ -- δἀθϑῦ. Ηδθο ἀπορία 680. 

. 9. εἰ μὲν ἐν τῷ ἐπιϑυμίας ἔχειν ἰσχυρὰς καὶ φαύλας: 1Ππ4΄ (τὸ 
ἰσχυρὰς) τγ8 2 ἴεγτθ νἱάθθαΐασ, ποὺ (τὸ φαύλας) 1146 Ὁ 18: αὐγαμηατθ 
γΘΙῸ τϑοῦθ υἱβιιμι 6556 ἸΠῸΧ υϑυθῖβ ἀλλὰ μὴν δεῖ γε... γ8 19--1θ0 46- 
τηοηβύγαξαν. 

11. οὐκ ἔσται ὃ σώφρων ἐγκρατὴς οὐδ᾽ ὃ ἐγκρατὴς σώφρων. ,οςθ 
ἔσται ταοπθτηθν, ππὸ ἀγρτιτηθηἑδἝϊομθιη οὐηηθη οοπγοσίϊ. Οποᾶβὶ ορίηῖο- 
ΠΤ ᾿ἰβύϑπη ΟΥ̓ ΠΘ ΠῚ ΠΟΠΠΏΠΠ1 ἐαηΐδαμι Βα θοσθηῦ ααΐθυβ 8111 ΟὈ]οαπογθηΐαν, 
ΥἱΧ δϑϑϑῦ ὟΣ 1081 δίης ἀπορία νἱἀθγθίυν δχβίβύθσθ. 1 ᾿πῦθυ ΟΠΊΠΘ8 
ἔουθασ τὸν σώφρονα οετία ἐγκρατῆ εἶναι -- πδτη 46 αἸξογᾶ βϑηθθπιϊᾷ 
αἰδβοθρίαϊαν βᾶπθ ν. 1145 Ὁ 1ὅ᾽, τὸν δ᾽ ἐγκρατῆ οἵ μὲν πάντα σώφρονα, 
οἵ δ᾽ οὔ“ --: ρῬτοΐδοϊο οϑῦ οὰν μαθϑιοῦ αὐἱ ἰάθμι ἤοθο πϑραξασιιβ θϑῦ. 
Υ. δὰ 1146 Ὁ 14---Τ11. 

11. 12. οὔτε γὰρ... οὔτε... .: γν. τὸν σώφρονα 1119 ὦ 11--18. 
12--τ0. ἀλλὰ μὴν δεῖ γε: ἩΘΟΘΗΒΑΤΙΟ τῷ ἐγχρατεῖ, τὖῦ τποᾶο ν8 9 
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μμ6α18 δεῖ γε εἰ μὲν γὰρ χρησταὶ αἱ ἐπιϑυμίαι, φαύλη ἡ κω- πὸ 
λύουσα ἕξις μὴ ἀκολουϑεῖν, ὥσϑ᾽ ἡ ἐγκράτεια οὐ πᾶσα 

τῦ σπουδαία" εἰ δ᾽ ἀσϑενεῖς καὶ μὴ φαῦλαι, οὐϑὲν σεμνόν, οὐδ᾽ 
εἰ φαῦλαι καὶ ἀσϑενεῖς, οὐθὲν μέγα. ἔτι εἰ πάσῃ δόξῃ ς 
ἐμμενετικὸν ποιεῖ ἡ ἐγκράτεια, φαύλη, οἷον εἰ καὶ τῇ 
ψευδεῖ. καὶ εἰ πάσης δόξης ἡ ἀκρασία ἐκστατικόν. ἔσται 

ιτις σπουδαία ἀκρασία, οἷον ὁ Σοφοκλέους Νεοπτόλεμος ἐν 

οὑτῷ Φιλοκτήτῃ" ἐπαινετὸς γὰρ οὐκ ἐμμένων οἷς ἐπείσϑη ὑπὸ 
τοῦ Ὀδυσσέως διὰ τὸ λυπεῖσθαι ψευδόμενος. ἔτι ὃ σοφι- 9 
στικὸς λόγος ψευδόμενος ἀπορία᾽ διὰ γὰρ τὸ παράδοξα 

βούλεσϑαι ἐλέγχειν, ἵνα δεινοὶ ὦσιν ὅταν ἐπιτύχωσιν, ὃ 

γενόμενος συλλογισμὸς ἀπορία γένεται" δέδεται γὰρ ἡ 
ὅ διάνοια, ὅταν μένειν μὲν μὴ βούληται διὰ τὸ μὴ ἀρέσχειν 

τὸ συμπερανϑέν, προϊέναι δὲ μὴ δύνηται διὰ τὸ λῦσαι μὴ 

ἔχειν τὸν λόγον. συμβαίνει δ᾽ ἔκ τινος λόγου ἡ ἀφροσύνη 

τΘ σι 

1ὅ. ΚΡ σπουδαῖον. 9ῦ. μὲν μὴ] ΚΡΊΤΙΡΌΝΡ μὴ. 

αοίαμη οϑὺ, πἰτηΐατα οὖ πιϑ]ϑτη οαρίἀϊηθη ἀατῖ, ἴῃ 15. ΡῈῚ τὸ φαιψόμε- 
νὸν 1 διββαμηρίο βθοιπᾶο ουϊποῖθασ. ᾽αυϊάθιη. παῖ 1ἃ 1111π8 Ῥγορυϊατ 
οϑὺ αὖ ταὐύϊομι θοῦ θυι8. 515 τοραρσ πη θα8 οὈὐθιηροτγοὺ (2), Ἰθπα 6 αϊρτβ 
6588 (1) πο ρούθγωθ, ῃἶδὶ 1111 αἰϑθουϊδ οὖ Ῥθυυθυϑὶ θββθηῦ οὖ αἱϊα πδηὔαπι 
ΤΟ ΟΥΒ. Βαρουθηΐ. 

8) 1140 ἃ 16---2Σ028. τὺ πτιοᾶο ἀθ αἴεοία τοῦ ἐγκρατοῦς ατ8}18. 6586 
ΘΘΗΒΘΠΔᾺ5 δἰ απδθϑϑιθαμιη οϑῦ: ἴῶ δῖ ἴπ αἰΐθύδμι ραγίθη ἀθ᾽ ταύϊοηθ 
ασὶθανῦ αὐϑπδιη. 1116 γορὶ ἀϊοαῖασ. αἱ θη τὸν ἐγκρατῆ ἀρἢηϊνουϊῦ 
ἐμμενετικόν, τὸν ἀκρατῆ ἐκστατικόν (ν. φαινόμενον 2), ηϊδῖ νο]1ῦ 1δ- 
ἄρτια. ἃὉ 1Π|Ὸ δᾷ δυπσ ὑγαηβίθυυι (οἷ. φαινόμενον 1) ἀᾷεαϊ οροτίθι 1Π]Πυτὴ 
λόγον αὐἱ «αὖ να]οαῦ δαῦ ᾿πῆνγτηθβ 810 σογατα ἃ6 γϑούππι ΘΕ86. 

19. ὃ Σοφοκλέους Νεοπτόλεμος ἐν Φιλοκτήτῃ: οϑὺ Θπΐμη οὐ Θεοδέκ- 
του ἴφια] Φιλοκτήτης 1100 Ὁ 9; οἵ. Βοιπμαναι ΟὐΊθοι, Τι10.- θβ οι. 11, 
004, Αα φχϑιρίθμη ποῸ 6 ΞΌΡΒΟΟΙΪΘ οὐ δι ππίγθυβδμπι μ8η0 απϑθβίϊο ἢ Θ 1 
οδ}. 10 τραϊθαγ, ᾿πι ΡΥ 18. 1161 Ὁ 17---21. 

4) 1140 ἃ 21--81. Ηδθο 10 ὑθηύστη πονὰ απϑοβύϊο οϑὺ (,, ἔτι) απὰ 
ΠΟΥ ρούθϑῦ αὖ οδάθιη γ88 Ρ6Ὶ δυύθμη ἴῃ δ] βρθοΐθιη θχογηδίδι ΠΟΥ ἃ 
ἀυδιξαὐϊουθβ τπονϑαῦ. Εϊθηΐτη ὁ σοφιστικὸς λόγος 8 21--81 1ὰ ἀπῦπὶ 
δὶ πὖῷ 685 αἰ βουμθαῦθθ απῶ8. θυϊθαπδιβ Θ888 τηοᾶο ΡῬϑὺ ἀπορίαν 8 δια ]- 
γΙματ8. ΔΥΥ ρύδϑ ἴῃ παραλογισμὸν οοπγοτίαί. 

24. δέδεται ἡ διάνοια: ἄστη αἸΐω, ὁ λόγος δνϊποῖδ, δῖα. γυ6] ἔργῳ 
ΡΡρδύθηῦ γ681 τηϑηὐὶ οθείδ, νιἀθηίτν. Ῥοβίαθπθιη γϑῦο ἱπυθηξιπι ῬΥΪΤΩΤΙΠῚ 
οβῦ, νἱπβοα]τμ ΠΠ᾿πᾶ ἀπᾶρθ οομπθοϊαπι δἰζ, ἀθίηᾶθ βοϊαύαμι : τη] βίῳ βαρθ- 
τοῦδ θαπὶ ἔγαούμτη μαροὺ αὐ τῷ διαπορεῖν Βυοορᾶαῦ τὸ. εὐπορεῖν. ΥΥ. 
Ἰοοοβ 99ῦ 8 ὩὉΤ 866.; 1910 Ὁ 40-- 1217 ἃ 14. 

21 85. ἀφροσύνη ἀϊοϊδυΥ αῦδθ γ8 11. 18 δόξα ψευδὴς οχαῦ; ἀκρασία 
οπιπΐπο ἱποοηδύθηὀία, ααδ 6 116; ἀρετὴ ου)πδοῦπαθο 6586 αὐἱ τἀγαϑὰ ποιεὲ 
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Ἡ 95 μετὰ ἀκρασίας ἀρετή" τἀναντία γὰρ πράττει ὧν ὑπο- ττ46 58 

λαμβάνει διὰ τὴν ἀκρασίαν, ὑπολαμβάνει δὲ τἀγαϑὰ 

κακὰ εἶναι καὶ οὐ δεῖν πράττειν, ὥστε τἀγαϑὰ καὶ οὐ τὰ 80 

εχακὰ πράξει. ἔτι ὃ τῷ πεπεῖσθαι πράττων καὶ διώκων 
τὰ ἡδέα καὶ προαιρούμενος βελτίων ἂν δόξειε τοῦ μὴ διὰ 
λογισμὸν ἀλλὰ δι᾽ ἀκρασίαν' εὐιατότερος γὰρ διὰ τὸ με- 
ταπεισϑῆναι ἄν. ὁ δ᾽ ἀκρατὴς ἔνοχος τῇ πεϑυνμν. ἐν ἧ 
φαμὲν οεὗταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ, τί δεῖ ἐπιπίνειν““; εἰ μὲν γὰρ δὅ 

[μὴ] ἐπέπειστο ἃ πράττει, μεταπεισϑεὶς ἂν ἐπαύσατο᾽ νῦν τον 
ε δὲ (ἄλλαν πεπεισμένος οὐδὲν ἧττον ἄλλα πράττει. ἔτι εἰ περὶ 
πάντα ἀχρασία ἐστὶ καὶ ἐγκράτεια, τίς ὁ ἁπλῶς ἀκρατής; 
οὐθεὶς γὰρ ἁπάσας ἔχει τὰς ἀκρασίας, φαμὲν δ᾽ εἶναί τι-. 
νας ἁπλῶς. ὅ 

᾿᾽ μ ψ ὕ γε ᾿ 4 αἵ μὲν οὖν ἀπορίαι τοιαῦταί τινες συμβαίνουσι, τούτων 

80. κακὰ] ΚΡ καὶ κακὰ. 82. ἂν δόξειεν] ΒΕΚΚ.; ΚΡ ρὑγυ. οὐ ΝΡ δόξειεν 
(ἔυἴβ8β6 νἱᾷ. δόξειεν ἂν). 

1. [μὴ] ἀ61]. οὔατα ΚΌΜΡ. 2. (ἄλλαν οοπ]. δαά. 

(υ8 80). Ὀ᾿χουῖβ ἔβ]βαπι ἰβέδτη βρθοΐθιῃ, τὸ βοϊϑὺ ἤθυϊὶ, παρὰ τὴν λέξιν 
σΊιρηϊ, αὖ Τορίου ΙΧ, 4 Ἰοαπαπίαγ; πθὸ ἀθβιάθγασθ ἔδ]18, ορϑύᾶμι τοῖπ- 
ἰαη δ. --- Οδέθυυση ἀφροσύνης Αὐϊδῦοθ]θ5 βαΐϊβ νυ ῬῸῈῚ Νίο. 5Β6116] 
ἰαπύατη ταθηὐοπθμι ἔαοϊῦ (1149 ἃ δ) Ἰξθιηαμο τοῦ ἄφρονος (1Ὁ. ἃ 9): ν-. 
δὰ 1140 ἃ 21. Αὐ ἴπ Ἐμοέ., ΡΟ]. δία ἴῃ Επάᾶ. Ὁ]15 86 1161 ποιϊηδ 
ἰβδύῳ οοοαγγαηΐ. 

Ὅ) 1146 ἃ 381- Ὁ 2. οὕδοεον ρϑῆοῦ: ὃ ἀκόλαστος (18 οπῖπι ὃ τῷ πε- 
πεῖσϑαι πράττων καὶ διώκων τὰ ἡδέα καὶ προαιρούμενος ἃ 81. 82) δῃ 
ὃ ἀκρατής“ Ἐχϑιδέϊθ δπῖπὶ ἀπορία ἀσππὰ ΡῈῚ ἀγσυτηθηξαίίομθηι ατιϑη- 
ἄδτη νβ 88 βα. τὸν ἀκρατῆ Ῥθ]ογθιη 6886 οἰβοῖζυν, οὐβέθὺ γϑύο συ]σαγὶβ 
ορίηΐο απᾶ86 οἴθθιη ἕανοῦ. ΕΠ οδὺ δηΐτη ἡμιπόνηρος ἰαπέπτ 1105 ἃ 17. 

80. ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ: δαθδπη Βᾶπο6 δπὶ νἱᾶθβ τὴν ἀληϑῆ δόξαν 
γ68] τὸν ὀρϑὸν λόγον 6586, απδ8 5018 παροὺ ὁ ἀκρατής, 564 5ἴπ τπϑ8ὰ. 

1 85, εἰ μὲν γὰρ μὴ ἐπέπειστο... .. νῦν δὲ πεπεισμένος... (ΒΕΚΚ.) 
μὴ δηΐθ ἐπέπειστο οτα. ΚΡΜῬ; οὐ ἐβπέδυθγυιιπθ πππὸ Ἰοοαπι ἰδηαθδτι 
οοτταρύαμι Ῥυΐάθηη 8111 (γ. Ζ6]] δὰ ἢ. 1.); πρατθ θηΐπὶ ἀοϊοίᾷ Π1ἂ ρϑι- 
ἐϊου]ᾶ το8 ἴῃ Ἰηὔθσγαμ τοϑἐϊξαΐα, οβί. Βαυΐάθπι τηοαϊοῦ τηθε]ἃ οπηἶδ, 
ΒΆηδ 76. τηϊῃϊ υἱάθον αὖ ΒΟΥΙθαύαΣ .,εὐ μὲν γὰρ ἐπέπειστο ἃ πράττει, 
μεταπεισϑεὶς ἂν ἐπαύσατο: νῦν δὲ ἄλλα πεπεισμένος οὐδὲν ἧττον 
ἄλλα πράττει“. 

6) 1146 "Ὁ 2--ῦ: ν. φαινόμενον ὕ.,, Οἀδπαοσυίάθιη βπὸ ἀκρατεῖς 
ϑυμοῦ, τιμῆς, κέρδους, ἄλλων (μαθο Θηΐπη ΠΟΙΏΪΠ8, δα) ιοῖ ΒοΙθπὺ 1148 
Ὁ 18. 14): αα15 ἰαπάθπι οϑῦ ααϊ ΠῸ110 δἀ]θοῦο πουηΐπθ ἁπλῶς ἀϊοῖξαν 
ἀκρατής} Νϑάσπι. Θηΐπι, ἴδ αὶ οτηπΐα σοπθῦα δηΐτηο τϑοθρὶῦ: τὸ γὰρ 
κακὸν ὁλόκληρον ὃν ἀφόρητον γίνεται (1126 ἃ 19 5... Ι 

Οδρ. 4. 1146 "Ὁ 6ὁ--14, Αφοθββιστβ ἤᾶτη δα ἰρβαμπι γϑπὶ γ6] δᾶ τὴν 
Ατῖβε. ἘπΗΐο. 28 
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τμονῖ δὲ τὰ μὲν ἀνελεῖν δεῖ τὰ δὲ καταλιπεῖν᾽ ἡ γὰρ λύσις Η « 

ἥ τῆς ἀπορίας εὕρεσίς ἐστιν: πρῶτον μὲν οὖν σκεπτέον, πότερον 

εἰδότες «ἢ οὔ, καὶ πῶς εἰδότες, εἶτα περὶ ποῖα τὸν ἀκρατῆ 
10χαὶ τὸν ἐγκρατῆ ϑετέον, λέγω δὲ πότερον περὶ πᾶσαν 

ἡδονὴν καὶ λύπην ἢ περί τινας ἀφωρισμένας. καὶ τὸν 

ἐγχρατῇ καὶ τὸν καρτερικόν, πότερον ὁ αὐτὸς ἢ ἕτερός 
ἐστιν ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα συγγενῆ τῆς 
ϑεωρίας ἐστὶ ταύτης. ἔστι δ᾽ ἀρχὴ τῆς σκέψεως, πότερον δ. 

ιδ ἐγκρατὴς καὶ ἀκρατής εἰσι τῷ περὶ ἃ ἢ τῷ πῶς 

14--94. ἔστι δ᾽ -- διώκει δέ] Ἰοοὰδ 508}. 1ῦ. τῷ περὶ] ΚΡ τῶν περὶ. 

λύσιν Ὀγονΐοι βουρίου ἱπάϊοαῦ αποιηοᾶο βἰπρι!αθ ρῬαγύθβ ἀἰβραύα 18 
ἀἰβροπθπᾶδθ θ586 νἱαἀθϑηΐατ. 

1. τὰ μὲν ἀνελεῖν, τὰ δὲ καταλιπεῖν: ν. 1140 Ὁ 6 ἐὰν γὰρ λύηται 
τὰ δυσχερῆ καὶ καταλείπηται τὰ ἔνδοξα... ϑαπῦ δηΐπ τὰ οὕτω 
καταλειφϑέντα ποη ἐαηΐαπι το] ϊούα, 5θα οὐΐαιη οοιηρτοραύα; πᾶπι ἡ λύσις 
εὕρεσις 80. τῆς ἀληϑείας. Υ. δὰ ἃ 24. 

8--,14, Θυδο ἴῃ 18. ρυϊτησπι ἐγ Ῥγοροπαμθα! γ8 8--18 δοάθιῃ 
οΥαϊπθ ἀθίποθρβ οῶρρ. ὕ---8. ρμουίγαοίμηδαν; ἀἀα 615. πύου νϑυρῖβ ὁμοίως 
δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων... ν8 18 5. οθὔουϊθ αὐϑθβομῖθαβ ααδ 8δᾶ- 
7Ζαπρθπαᾶδθ βἰηὐ ἰοοὰβ ρϑυται ἐὰν. ϑαηῦ Θηΐπη ππΐγθυβαθ ᾿πᾶθ ἃ οἂρ. ὅ 
Β6Χ Ρο ββί πηστη Ῥᾶγῦθβ ἀἰβυϊποίθ, ατιὰβ τα, τθοθηβθῶμι τὖ ῬΓΙΟΥ ΤΩ οδΡΙ- 
μι 1-- 8 (ργοοθμι, τῶν φαινομένων, τῶν ἀποριῶν) ταὐῦϊο παροαΐαν. 

1) πῶς εἰδότες ἀκρατεύονται; Ἦδδο ογαὺ ἀπορία 1, γρονεϊποίαθο 
πιο φαινόμενον Ὡ. --- ΟδΡ. ὅ. 

2) τίς ὃ ἁπλῶς ἀκρατής; ᾽4π. 6, φαιν. ὅ. Θαδ ἄδ τὸ ἴω ἀρὶύαν αὖ 
ἴῃ ροβύθυϊοσθ οδρὶῦθ ὁ, μ6 ῬΙΟΙΩΙΒΒΌΤ ἴῃ ῬΙΟΟΘΙΏΪΟ 1140 ἃ 88 
ζαούαμι ἰνυϊδατη οαᾶαῦ, οὐΐϊδτη δᾷ τὸ ϑηριῶδες τοβρίοίαῦπι, αὔατιθ 
ἀοῖμάθ ἔδρ. 7 ἀϊνοιβα ρϑποτῶὼ απδ8 τϑρϑυΐα βαθὺ δια Βιρυ 8 ΠῚ 
Ἰθσϑηλ Βυμηδηϊδαῦβ Ἰπῦθυ 56. ΘΟ ΡοΟπϑηΐατ. --- οἂρ. 6. 7. 

8) ὁ ἐγκρατὴς καὶ ὁ καρτερικὸς καὶ οἵ ἐναντίοι συνώνυμοι. ἴ58ἴα 
5018 78 απϑοβύϊο πονῶ ϑβῦ, Πἰδ1 απιοᾶ δοοαγαύα, ΠΟΥΌΤη ΠΟΙ] ΠΤ 
ταθηδίο ἰπ ργοοθμῖο (1140 ἃ 8ὅ. 86; οὗ 10. Ὁ 8 5.) ᾿ρϑὰ απᾶϑὶ ἰδ- 
Ἰθπὶ ἀἰδρυίαύοπθιη Παρτιαθεῦ. --- οἂρ. 8. : 2 

4) πῶς ἡ ἀκρασία ἔχει πρὸς ἀκολασίαν καὶ ὅλως κακίαν; ΄4π. 2 οὐ 
ὅ, φαιν. 8 Ὧ60 ΟῚ 1. --- ΟΡ. 9. 

6) τίς ὃ λόγος ᾧ ἐμμένει ὁ ἐγκρατής; ᾿4π. 8. --- οἂρ. 10. 
6) ὕὐὺ βπῖβ δῦ ὀρθῖῶθ ποππα]]ὼ δἀἀπηύαν, ααᾶ. δᾶμτιο Ἰοοσμμ ΠΟΠ 

Βαθαθυτπῦ, 811ὦ. τἰογαηθαῦν ᾿πασιθ τιηπτ ΘΟΙ ΟΠ ηὗτῦ; γορθυϊθα 6 
ῬτΟροβιθβ αὐϑοβυϊοηϊοτβ ἀπὰς αἀπᾶθ οπιΐεϑα ἔπογαῦ ,,πότερον ὁ 
αὐτὸς φρόνιμος καὶ ἀκρατής“ (1102 ὦ 6--14); Υ. ἀπ. 1, φαιν. 
4. - οἂρ. 11. 

Οὕδθ 81 ρϑιβογιέθιαμυ, δρΡΡρδυθϊῦ υἰῦθ Ῥχοοθη ταὐϊομθμι ΠΔΌΘΙΪ 
(ἕο. 8. οὐ 8); δὰ τὰ φαινόμενα οὐποίδ, τοβριοὶ; τῶν ἀποριῶν τυ] 
πορ]θρὶ ρυδϑύου. ααδυξαμπι, οὖ πῶπο μαι βἷπθ αβἐῶ οαπβῶ βρθυηϊ 7 γὴ 
νἱάϊτητιβ (δα 1140 4 517 5... [Ιπαϊάριη νϑῖὸ οὐ 1ᾷ ἀρραγοὺῦ ἀπάτῃ τϑοῖθ 



ΝΙΟΟΜΑΟΘΗ. 1118. ΒΕ 4. 480 

" ᾿ Δ ᾽ " ΄ αἷς κι " Ξ: 

Η « ἔχοντες τὴν διαφοράν, λέγω δὲ πότερον τῷ περὶ ταδὶ εἶναι τι ν10 
΄ 3 Ἁ ς 2 ΄ Ἃ Ἃ 3 Ἁ “- ΟῸ’ Ἥ Ἥ 3 3 

μόνον ἀκρατὴς ὁ ἀχρατής, ἢ οὐ ἀλλὰ τῷ ὡς, ἢ οἱ ἀλλ 
΄ ς 

ἐξ ἀμφοῖν" [ἔπειτ᾽ εἰ περὶ πάντ᾽ ἐστὶν ἡ ἀκρασία καὶ ἢ 
, μ ᾿ » Ἁ Α ΄ 3 ᾽ ᾿ δ. 4 - 3 

ἐγκράτεια ἢ οὔ] οὔτε γὰρ περὶ παντ ἐστὶν ὁ ἁπλῶς ἄκρα- 
΄ 3 Ἁ [χ ς 3 ’ " - Ἁ - 

τής. ἀλλὰ περὶ ἀπὲρ ὁ ἀκόλαστος. οὔτε τῷ πρὸς ταῦυτα30 
ς -» - φε- δὰ κ μ᾿ φ - 2 ᾿΄, 3 " -»" 
ἁπλῶς ἔχειν (ταὐτὸν γὰρ ἂν ἣν τῇ ἀκολασίᾳ), ἀλλὰ τῷ 

3 

ὡδὶ ἔχειν. ὁ μὲν γὰρ ἄγεται προαιρούμενος, νομμξων ἀεὶ 
Ρ᾿ ν ᾿ δεν , ΠΣ ᾽ ᾽ ᾿ ΄ 

δεῖν τὸ παρὸν ἡδὺ διώκειν" ὁ δ᾽ οὐκ οἴεται μέν, διώκει 

16. ΚΡ λέγοντες δὲ πότερον τῷ περὶ ἃ δεῖ εἶναι. 18. 19. [ἔπειτ᾽ --ἢ 
οὔ] τιϑ]6 δαᾶίία. 18. ἐστὲν ἡ] ΚΡῚ,» ἐστὶν. καὶ ἡ] ΚΡ καὶ. 19. πάντ᾽] 
ΚΌΜΡ ἅπαντ᾽. 952, ὧδὶ] ΚΡ ὧδε. 

Ροβὺ γϑῦρα 1146 Ὁ 8--14 1Π160 δ Βᾶποθ αἰβραξαθίοπθμι ρογραῦαν ,γπερὶ 
μὲν οὖν τοῦ δόξαν ἀληϑῆ εἶναι...“ 1146 Ὁ 24. 

Οποπίαπι ααΐθηη ἰΐα ἴῃ το Η 1--ΤὉ τϑροϑυϊμηιβ ἀΠ]ΠἸσθηὕθυ ΟΠ ηΪ8, 
6586 αἰϊβροβῖία, βίηρτια, απθδθαὰθ 80 60 ρεουγαοίαία απὶ 80 ᾿ἱ10 ἀβατιθ 
ἃ ἤποηι οἰγουτηβριοοσοῦ π απἰὰ ρῥγδοθὑθγγηϊξογθίασ: ἀπὰτη δαάδπι. 
Ἠδθθηῦ δηΐμι Επαθυῖα 1ἃ αἴνουθὶ ἃ ΝΙσοιηδομϑῖβ αἀποὰ ἴπ ῬΥΪτηῖβ 11 ὈΥ15 
ταυϊέο τηαρὶβ δὰ τὴν ἐγκράτειαν αἴαπιθ ἀκρασίαν βρθοίαπύ: ν. 1238 
 86--Ὁ 86; 1294 4, 31--122ῦ ἃ 2; 1227 Ὁ 1ὅ--19. Νοατδ θῃῖπὶ ΒΟ] ΌΤη 
βϑθρίββίπηθ ἴρβα 118. ποιαῖπα νοσδαΐ, δα ἄπτη περὶ τοῦ ἑκουσίου, περὶ 
τοῦ βίᾳ, περὶ τοῦ τέλους τοῦ τῆς προαιρέσεως γοῖῦα ἴαοϊαηὺ ἕδη τηαϊία 
οοηρθυτπῦ απ δα παίατγατη τοῦ ἐγκρατοῦς ποβοδπάδῃι' ρουἐϊποαπὲ, αὖ 
οὐ ρίθπατη δ 48 τ αἰβρυύαϊομπθιη γὑϑυθ]5 ῥγοτηϊζοσ οοσϑηΐαν (1227 
Ὁ 16 5.) οὐ δὰ ἴρβαβ,,τὰς ἀπορίας περὶ τὸν ἐγκρατῆ καὶ ἀκρατῆ“ ἀ6- 
βοοπάδπὺ (1294 Ὁ 86 5.. Ιὰ αποᾶ τπα]ΐο αἰτΐου παροὺ ἴῃ ππθηξοπθ 1] 
ΒδΥΌΤ τΘυπ πὰ απδ8 ἴῃ ΝΟ. 4. ΒΓ' ργδθῦθυ Ὀγθνθῖὰ γοοθιῃ 1111 Ὁ 18 --ἸΤὸ 
τππὰ ἴοτο ἔβδοία οδϑὺὸ 4 18 (1102 Ὁ 14---27). --- Οὕ)δ' ἴῃ τ πὰπὸ ἀ6 56ῃ- 
ἐρηξβ Εππαθτηΐοσυτιθη ἰαοθαπι, 864 Ποὺ αἴδθο: ρϑιτη υἱάθυϊ ῬυΟ ΘΙ, 
πἰθταση Η αἀὐδῖθι πουΐτητιβ δα 1118 οτηπῖα ααδ8 6χ Επα. οοτητηθιιοσαπαᾶδ 
δυδηῦ π υὙϑῦῦο αὐάθιη τοβρθούαττιμι ἔπ15856, 51 πη δοάθηὴ ορϑῦθ 118 δῃ- 
ἐδοθββιββουῦ ἱ. 6. 1 βαϊξοη τα Η ΝΙΘοΙηΔΟΠθουθτη ροῦϊιβ αὈΆ ΠῚ 
Ἐπιϑυηϊοττιτη υἱαθυὶ θ586. ΟἿ. αὐδ δὰ ἢ. 110γ. ργϑθίμυϊ βαυη8. 

141-94. ἨἩππο Ἰοοῦτη, αἀπθῖὰ ρτορίοσ τϑ]ϊατα τὸ ᾿πΐθυ 856 οοπέϊπιδ 
βίην παι πθοθϑβαυϊππι 6586 τη040 Β5ΙσΏΠοαΥΙ, οὐΐατη ΟὟ 81188 οϑαβδβ 
βυβρθούστη Παῦθο. Ὕογ6 δηΐτη, πθὸ ἰδιάθη ἴα αὖ ροβῦ οᾶρρ. 1---᾿ ἀ606- 
Ῥαῦ, εβῦ ἀρχὴ τῆς σκέψεως (γ8 14) 850. 6.5 αὐ ῥυϊηστη 46 ἰοΐο ποο 
ΘΘπμΘΥΘ ἈΡΌΤΘ ἰπηοϊρίαῦ. Νβὸ Ἰαἰθῦ, ἀπᾶθ οορτίαὐϊοπῖβ ῥγοΐθούαβ δϑαοίουν 
Βουθπι γϑυθοσασα ἰηἰξίατη ᾿ἰβύπα ἀπδουθ αὶ φτοροβαθτθ. Νὰ αποᾶ τγϑβα 
1Ὁ 5. αἰοϊξαν εἰσὶν... ἔχοντες τὴν διαφοράν“ οὖ τηῖτο αϊούαστῃ δδϑὺ 
ΗΪΒ] 7απι ἀπὸ τοἔθγθπαδ, δἰ ἡ διαφορὰ καὐϊβ οοπβίαδ, δ βΒαρριδπάτπμι 6888 
»πρὸς τὴν ἄλλην ἀρετὴν καὶ κακίαν“ ῬῈῚ γῬτοχίπηδ ἰπἐθ]]θριθασ. ΑὉ 
δ ἰσιξαν, αὐἱρρ δὰ απῶπὶ πουὰτη σθπαβ ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας 
ϑοοθάογο νἱἀθγθίθσ, γϑὰ 4 ρουσοθαίμν. --- ΝΘ Ο τηϊηπβ ΕἸ ΙΤ15 βοηξθη 115 
Υ8 19 Ξα. τ68. 60 πιοᾶο ρουϊζαν ααἱ σὰ τϑιϊα πῶ Π}]. ΠΟΥ ταύϊοπθ Ῥαγτιτὴ 

38. Ὁ 
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πάρ 084 δέ. --- περὶ μὲν οὖν τοῦ δόξαν ἀληϑῆ ἀλλὰ μὴ ἐπιστήμην ἢ ἢ 

δῦ εἶναι παρ᾽ ἣν ἀκῤρατεύονται, οὐϑὲν διαφέρει πρὸς τὸν λό- 
γον" ἔνιοι γὰρ τῶν δοξαξόντων οὐ διστάξουσιν, ἀλλ᾽ οἴονται 
3 » 5... 3 ᾿ ἃ, ὙΦ τος ’ ΄ 

ἀκριβῶς εἰδέναι. εἰ οὖν διὰ τὸ ἠρέμα πιστεύειν οἱ δοξάξζον- 

τες μᾶλλον τῶν ἐπισταμένων παρὰ τὴν ὑπόληψιν πράξου- 

φ 

οομβθηὐαῦ. Ῥθυρϑιιοῖβ ΘηΪπὶ γΘυ 15 ϑϑᾶθτα 101 ἑδπατδτῃ οουῦα ῬΥΟΡΟΠαἢ- 
ὕαγ, ααδθ αὖ ταύα βδιηῦ τοὸχ ἀπουαπι οαριύαχμῃ (6 οὐ 9) οροτῶ οἰβοῖψαν. -- 
ϑοᾷ Βδᾶθο δὴ βυΐβοθγο νἱἀθηΐαν τὖ 1η46 ῬγΟΌΔΌ116 5, μο5 γ88 14--94 
οὐ 80 ἢ, 1. οὖ ομηηῖπθο ἃ ποβῦϊο ΠὈὔγῸὺ Η δ]θπμοβ δθ86. Αὐαὰὶ αὐὰπῃ 
ΠΘαὰΘ ἴῃ βθῃύθη 8 Ὥθατθ ἴῃ ΨΘΥΌΪΒ ῬΘῚ 8586 ααἰδατδπι ἰηβὶῦ αποᾶ ἃὉ 
ρ80 Αγιβύοῦθ θ ὩΌΒΟΥσΘΥΘ οθυῦο π 1010 ΟΘηβουὶ ροβδὶῦ, αὰὖ ἀϊσθιησβ μα θ66 
γουρα ᾿ηἰ απ) 6586. Δ] 1ουἾι8 αἰβραθαθ!οηβ Αὐϊδυοἐθ!οαθ οα͵ὰθ τοὶ] πῶ 
Ῥδ1β δι πὸ8 ποὴ ρϑυνθῃθυῦ, δὰ Δ] απο 11ὰπὶ ἴῃ ΕΠ ΗΪοΙβ ἴα δὰ τὴν 
ἐγκράτειαν ἀρργθββάτῃ ἀθίηαθ. ᾿ρβάτη δ] τη νίαπι Ῥυϑθῦμ]1886. 

Θιυοᾶβι βἰηρτίω ἴῃ Ὑ88 14---.24 δαθαπίαγ, Ῥυϊασση αὐἰάθηη π6 αὐ 
ΒΟΓΙΡΊΟΥΙ ΟΥ̓ΤΪη1 ἀθέαν απο δἰϊθπῶ ουἹρᾶ δἀοοϊάϊθββο νἱἀθαΐαν, ἄδ]οπᾶδ 

6888. Ῥᾳΐο νϑιῦδ ἔπειτ᾽ εἰ περὶ πάντ᾽ ἐστὶν ἣ ἀκρασία καὶ ἡ ἐγκράτεια 
ἢ οὔ ν8 18 8. Θυοπιοᾶο βηΐμῃ ἰβ ααἱ ἀΠΠσϑπέθυ Ὀΐ8 αὐδοϑινιῦ , ,πότερον 
τῷ περὶ ἃ... 8θὰ τῷ περὶ ταδὲ.. .“τν8 1 οὐ 16 Ποὺ ἐαπαῦδπι πονττη 
ἀατϊάουῦν Αἴαπθ αὐδὸ βρασπηΐαν , οὔτε γὰρ... οὔτε... .“γ8 1986. 
του ββίτηθ 86 δι ἰδυύϊδηη ΠΠ]ᾶτὶ απϑοϑίϊομθιι ἢ οὐ ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοῖν͵ ν8 17 
ΔΡΡΙΠοαπῦ. ΟΙΘηη6 Θηΐπι ἴῃ ΠΟ ΒΟΥ ΌΘΠΑῚ σΘΠΘΥ6 θϑύ, αὖ αποᾶ υἰθιπηατα 
510 απδθοιθατη ᾿ρβᾶμηι βουϊρίουβ βοηύθη δ ρῥτοάαῦ. --- θη ΘΗΪ ΠΥ ΘΙῸ 
ααδ Ῥγοθαϊῷ μῶο οοπ]θούυτα γϑϑίαηῦ 1, βαηῦ οοτηραγαίω αὖ ἴδο116. οτο- 
85, Ὁ 818 απδθβύϊοηϊθιβ αδ8 ἤδτῃ πλα]έδ, πη ἀπᾶτη Δι] οἴη θαν τη ϊη18 
οοτητηοατη ἀθίπαθ Ῥγοργδθβατη δ Ὅθ6η6 αϊβροβίζατη αἀἰβραξα ι ομθιη νἰβαιῃ 
6586. ΒοΙοΐῳ Ἰριῦαν απδ 8160 ἱποποδύῳ ογϑπῦ; πα ἰδηιθη δ] θαι ααἱρρθ 
ααδ6 παθθγθηῦ απὸ Θομητηθη ἀαγθηΐαν, 56 δαἀβουιρίδ, τιοχ σθοθρύ. ΟΊ Πητ8 
ΘΏ1ΠῚ ΔἸ ἴῃ ΤΟ] 18. Π1ΌΥ]5. απ ἴῃ ΝΙΘΟΙΊ ΘΟ 65 μασα ἄθθθβθ ΘΧΘΙΏΡ]8 
ΒῸ]ὰ8 σΘπουβ; ν. δα 1180 Ὁ 18---29 οχίν. οὐ αὐδ8 δηΐθ 1184 ἃ 17-- 28 
Ῥγδθιηῖββῶ βαηΐὖ, 

Ἵ δρ. ὅ. Θυῦμ ὁ ἀκρατὴς νἱάραίαγν βοῖθηβ ααδθ οοπαποιπὺ δὰ οοπ- 
ὑγαυῖῶ ΔΌΤΙΡΙ, γδΥ18 τηοα]5 οβῦθπαϊδαῦ αποάπδη ᾿ἰβυπα βοῖθη 1] σθη 8 6886 
Ῥοββιῦ υ6] αὐπδθηδπι 1 1110 810 ταθηὐὶβ δηϊτηϊατιθ οοπαϊϊο. --- Θὰ ἴῃ Τὸ 
1 ἀριτὺ ΑΥὐϊβδυοίθιθβ αὖ οοπύγονθυβίαπη ρούϊαβ αα8}}5 ἃ Βοοτγαῦίοῖβ ταούδ 
αγαῦ βυβοϊρίαῦ, αὐδτὴ ἰρβᾶτα τθῖὰ Ὠυτηϑηΐατιθ δηΐτηϊ Πᾶ6 ἴῃ γ6 αἸΒΠῚ 
τη χῖ 6. ΘΟΠΒΡΙαδτη πδύσταμι οορὶἐαύϊοπθ οἰδηραῦ. Εν ἴρβϑαση ΘΗΪΤΩ 
1ᾷ6πὶ ἀϊτηοῦ δἴαπθ δάνθυβασιοβ οοπίγω απο αἰβρυίαῦ Ῥγδϑθοσοῦρανῦ, Π6 
46 τηθηδ5 αἰρσηϊύαΐθ δα ἀθγορθίαν. 

1) 1146 Ὁ 234--81. 7έα ηιυνάδθην ἔν, αγυΐθιο τοῦ ἀκρατοῦς «ἀἰἰϑβοΉ ΒεΊΉ, 
ἐϊυιην ἐην χῖνο ΟἹ θγνὐένιγ" Κγιἰδέγ᾽α ἡυΐγιι8 σγαῦθην [676 οογναγέν", μὲ ορῖ- 
μοηθηιν, ἐαρ νη, υεγαηὶ η6 6 8οϊθηέίαην μοσίεσὶ αἀἰσαρέ. Νοριο ορΐηι ορίρϊο- 
μην αρια ᾿]θγ οϑηιι6 Ἠιΐ07 68ὲ βγηνΐίαβ ἐγν ἠιθρέθ ιίαην δοϊθηαθ. 

94. περὶ μὲν οὖν τοῦ δόξαν ἀληϑῆ... Θυῦμπι δὰ ρυίτηδιι απ86- 
βθϊοπθιη (, πρῶτον μὲν οὖν... πότερον εἰδότες ἢ οὔ καὶ πῶς εἰδότες “ 
Ὑ8 8) δοοραδίαν, 80 1ηἰδο δηΐηο ΟὈνθυβδηΐαῦ ααἀϑ8ὸ ἀθ δ Υ8 ΒΈΡτΤδ 
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ἡ σιν, οὐϑὲν διοίσει ἐπιστήμη δόξης" ἔνιοι γὰρ πιστεύουσιν οὐδὲν τ146ν»59 
ἧττον οἷς δοξάξουσιν ἢ ἕτεροι οἷς ἐπίστανται᾽ δηλοῖ δ᾽ Ἧρά- 80 

εαλειτος. ἀλλ᾽ ἐπεὶ διχῶς λέγομεν τὸ ἐπίστασϑαι (καὶ γὰρ 
ὁ ἔχων μὲν οὐ χρώμενος δὲ τῇ ἐπιστήμῃ καὶ ὁ χρώμενος 
λέγεται ἐπίστασϑαι), διοίσει τὸ ἔχοντα μὲν μὴ ϑεωροῦντα 
δὲ ἃ μὴ δεῖ πράττειν τοῦ ἔχοντα καὶ ϑεωροῦντα᾽ τοῦτο 
γὰρ δοκεῖ δεινόν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰ μὴ ϑεωρῶν. ἔτι, ἐπεὶ δύο 8 

84. δὲ ἃ μὴ δεῖ] ΚΡΤΡΟΡ δὲ καὶ τὸ ϑεωροῦντα ἃ μὴ δεῖ: 

ὁαΡ. 4 (ἀπ. 1) οοπιπιθιιογαύα, βπξ. Τινὲς δηΐπι 111 1146 Ὁ 81 δόξαν 
Ῥγδθέουτο νἱἀοθαηΐαν ργορίθι τὸ ἠρεμαῖον καὶ μὴ ἰσχυρὸν αὕο Βοϊοηθίδθ 
οοαϊῦ; ν. ἠρέμα πιστεύειν γ8 21 οὐ δὰ 1146 Ὁ 86. Νθο πιΐγαχῃ δα 1108 
τοβρίοῖ; δὰ δχύγθυπιιπη θηΐπὶ οαραῦ οαπὶ ϑούναϊθ θ᾽υβαθθ βθούα στθ8 ϑϑῦ, 

ν. 1147 Ὁ 14 85. ,Χ ἐξήτει- Σωκράτης“. 
80. δηλοῖ δ᾽ Ἡράκζειτος: ὃ ᾿Εφέσιος 1201 Ὁ .8, ἀπθπὶ μεγαλόφρονα 

οὐ ὑπερόπτην [τἴ886. ἐγααπῦ. 

2) 1146 ἢ 31--Ἰ147 ἃ 10. ϑεά ἐγὶρ[ οὶ γαΐίονα 8οϊξι)" χινοααριηοαο 
φιιοά τυἱλυϊ]ονεΐνενι8 ἐρίου ἀσογηάινη, πεσίογὲ Πανα ηυύγιθην 688: ργϊηνιηι γι 
ἤὲ εὐ παϑοαὲ χιυὶβ βοϊθηέϊαηι, πδ6 ἐαηιθην Θηλγυΐλιο «ἐαΐιν (--- Ὁ 80); ἀοίηαθ 
μὲ ραγ8 χιΐάοην αἰέογα δαγηη γογ θην χιναγένην τοὐἐϊῶ ογριι8. 6δὲ θέζαγν αρΐθ 
οὐΟιῖοβ 8ϊἐ 86. ργοροδβίξίογοβ χύαθ ἠλα)οῦοβ. υοοσαγιέμη",. δαγνην Ὁ670 χαθ αὐ 
αφοράπηι ἠνααίηνο βυιγυὲ φημι δοοββαγίαθ, διρριϊαγίνην, οοργῖξο Ππαθοαΐμν ζογέο, 
80 8ἴηι6 τἰϑι. (--- ἃ 4); αοηῖγιο πὸ Ἠ6 δἰησιίαγίνν, χιυΐάθην, γθγην μοὐϊῥἑα 
οηννῖβ 7αφοαΐ, 864 φαγιίην ἑαρέιην χα αὐ γόην ροίζηιβ χάριν αὖ ἐρβιην. 
Πποηιΐηθην βρεοίαηπέ --- ἃ 1 (10). 

ΗΙ ἐτοβ βαπὺ τρόποι (1147 ἃ 8. 10 5.) ἀἴνθυβὶ Ἰηὔθυ 856 τὖὖῦ ἃ ποβοθπάδηι 
ἀκρασίαν τινὰ Πῖο 4|1π8., Α]1ὰ5. 110 510 δΔάμιθοπᾶσβ. Οὐτησηθπθ δαΐθιῃ 
1ᾷ Βαθοπῦ υὐ βοϊθηίδ, πᾶθο ΟἹ Πἶβ ῬΘΙ 86 τηϑποδ πθαπθ δ πἀϑὰπιὶ Ἰάοπθε, 
810. ἸΙαααθ πρὸ τὸ8 4ἀθ ααῷ απδουϊθαν ᾿ἰδῦο ᾿ποὰο Δ ΌΒΟΪΥΙ ρούθβ; δὶ 
Θμΐτη αἰΐϊω δααίνθυίσηιιβ, οὖ ορύϊμμηθμη αἀπθιηαπθ ρῥ]θπῶ βοϊθηὐῶ πὸη ἴη- 
βυγπούατη ἴδ 0116 ρϑοοαύαστιπη αὔατιθ γϑοὺθ 'τὸ δι΄ ἄγνοιαν (Τ' 2) Θχουβο- 
ἐστι 6880 ἀἸοθμηιβ. -- Δα υἱδπηστη τῶν τρόπων, ἴπ 1]. πιῖτθ ἀθβουῖ- 
Ῥύυμῃ, γΥ. ᾿πΐτὰ δὰ ἃ 4--7. --- ΤῸ νδυὺ]8 τα ]ομῖρυ8. αὐἸθτ5. ἤαῦ αὖ 1άΘ 1: 
ἴῃ οϑάθιῃ τὸ οὖ ἔα! αΐαν οὐ νϑυπ πονϑυϊῦ, οἵ, (απδηηαθδτη Ἰορίοω ἀἸβριι- 
ἰαύϊο. δα οὐμίοαβ πᾶ8ο6 αὐδοβδύϊομθα μαθπα βαΐποιο) Απᾶ]. Ρυ. Β 21. 

81, διχῶς λέγομεν τὸ ἐπίστασϑαι: τὸ μὲν γὰρ (τὸ ἔχειν μόνον ἐπι- 
στήμην) δυνάμει ἐπίστασθαί ἐστι, τὸ δὲ (τὸ χρῆσϑαι τῇ ἐπιστήμῃ) 
ἐνεργείᾳ. Υ. 1295 Ὁ 11 54.; 1201 Ὁ 11 5ᾳ. ϑ΄π δυπᾶθμπι ἰπ τποατιπι 
περὶ τοῦ ἐπιστήμονα εἶναι αυδουγίθαγ, ὑγ68 ἀπδ8ὶ στααηβ ἀΙβοθυηαπξαγ, 
αὖ ὁ ἔχων μὴ χρώμενος δὲ ἀαὖὺ Βαρθυΐογθ αποάδιη σταᾶμ τοῦ δυνάμει 
(Ὡδὅ ἃ 88 54.) αὖ ἱπέδγίουσθ αποάδμι τῆς ἐντελεχείας (412 ἃ 9 54.) ἀϊ- 
οαὗαν ἐπιστήμων 6586. Ουοα γνεοτο 1. 6. ᾿ρβίπη τὸ ἐπίστασθαι 67 Ὁ8--ὅ 
τριχῶς 6886 αἸοϊύαγ, ᾿πἀθ [αοῦαμι θοῦ αἀποὰ 1Ὁἱ τϊππβ ορρογύαπθ δἰΐαπι 
ἀἸβουϊτηϊηῖβ πΐου τὸ καϑόλου αἴαπο τὸ κατὰ μέρος (απὶ ἢ. 1. Ὀθπὸ αἰθου 
οϑὺ τρόπος) ταὐϊο παρϑίατν. 



τὰται τρόποι τῶν προτάσεων, ἔχοντα. μὲν ἀμφοτέρας οὐϑὲν κω- Ἡυ 

σι 
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λύει πράττειν παρὰ τὴν ἐπιστήμην, χρώμενον μέντοι τῇ 

καϑόλου ἀλλὰ μὴ τῇ κατὰ μέρος" πρακτὰ γὰρ καϑ᾽ ἕκα- 
στα. διαφέρει δὲ καὶ τὸ ᾿καϑόλου" τὸ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

"τ ᾿ τὸ δ᾽ ἐπὶ τοῦ πράγματός ἐστιν, οἷον ὅτι παντὶ ἀνθρώπῳ 
Π ν ,  ΡΆΝ Ψ » ἦν ᾿ 

συμφέρει τὰ ξηρά, καὶ ὅτι οὗτος ἄνϑρωπος, ἢ ὅτι ξηρὸν 
᾿ ͵ ὦ Εν Α4 ΄ ’ Ἵ ᾽ ᾿ ΠῚ 3 δὶ 

τὸ τοιόνδε᾽ ἀλλ᾽ εἰ τόδε τοιόνδε, ἢ οὐκ ἔχει ἡ οὐκ ἐνεργεῖ. 
κατά τε δὴ τούτους διοίσει τοὺς τρύπους ἀμήχανον ὅσον, ὥστε 
δοκεῖν οὕτω μὲν εἰδέναι μηϑὲν ἄτοπον, ἄλλως δὲ ϑαυμα- 

4. πχαϑόλου] 8010. νἱά. κατὰ μέρος. 6. οὗτος] ΘΧχ ἀπο (αὖ νὰ) 
Ν», ὁ αὐτὸς ΚΌΜΡ (αὐτὸς οὗτος ΤῸ). 7ἠ { ἢ οὐκ ἔχει] ΚΡ οὐκ 
ἔχει. 

1. δύο τρόποι τῶν προτάσεων: Β.]])Ορίβιηο Θμΐπι ΟἸΊΠ15. οὖ Πδυτιη 
τοΥτιπὶ βοϊοηύϊῳ οἰβοιϊζαν. ΟἿ 1144 ἃ 81, τ. ν. 

8. πρακτὰ γὰρ τὰ καϑ'΄ ἕκαστα: ν. 1110 Ὁ 88 ὙῊΡΒ τοῦ ἀκουσίου 
ἡ ἄγνοια) ἡ καϑ᾽ ἕκαστα ἐν οἷς καὶ περὶ ἃ ἡ πρᾶξις; 1141 Ὁ 16 πρα- 
χτικὴ γὰρ (ἡ φρόνησις) ἡ δὲ πρᾶξις περὶ τὰ καϑ' ἕχαστα. Ἐγρο απὶ 
ΠῸη δηϊπηθαγουουῦ τὰ καϑ' ἕκαστα  αὐδιηπατδιη ᾿ἰγ5ὶ Ἰρτιού πὸ βιιηὖ, 
Ῥτγοΐθοῦο τϑοῦθ ἄρθτθ Ὡ0η ρούουϊθ. Οὐ γϑῖο 15 αὐἱ τῶν καϑόλου Βᾶδ- 
Ὀοαὺ βοϊθιύίαμ πθ6ο απιθη 1Π1ὼ Ἰᾶπὰ τιὐαύαγ ἢ Ούχαχμῃ ἀϊούατιιβ δῦ βουιρῦου 
ΠΟΘ ἴθγθ πὸη δοοίᾷουθ ἂῃ ἱπᾶθ ρϑυνθυβθηι δούϊοπθιη γοὶαὺ ἀκρασίας 
μαπαᾶ σἰση Βοᾶθπιὶ ομΐτη Ὁ ἤπϑιῃ Ὁ 9--12 βοηὐθηί τϑα]ῦ. 

4 ---. Τὰ 18. οογγαρύοϊα. Ὑ1ὰ6 ϑηΐπ ἀπᾶρ τοὶ θυθηθαϑ ΡΟΠαΘΓΘ 
ἀϊοαίαν.,, ἀλλ᾽ εἰ τόδε τοιόνδε, ἢ οὐκ ἔχει ἢ οὐκ ἐνεργεῖ“. ν81. Μαποῦ 
ἰσὶθαν ααδ δὰ τὴν κατὰ μέρος πρότασιν Ῥογδίποηῦ. Θαοαδι ἱπὰθ πὸ 
αὖ τ 5 τηϑ]6 σογδῦαγ: υϊὰ ὅδτα ΠΝ ΤΘπη, απο ἡ καϑόλου πρότασις 
αϊνούβῶ (ἐφ᾽ αὑτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ πράγματος ν5 4) διηρ]θούανιν Ὁ ππῸ 
αὐϊὰ οὐ τὸ καϑόλου τὸ ἐφ᾽ αὑτοῦ, ἀππτ νἱἀθδηθαῦ 886. 051: αὐ 
ΒΙΠΡῚΠΙ 6856) Αἰαπὶ δὰ τὴν κατὰ μέρος ἰδία αἰ θγοη ϊα, ρουϑποῦ: ρῥτο- 
Ῥοβίθίο ϑηΐτη ὅτι οὗτος ἄνϑρωπος γ8 ὃ οϑὺ ἐφ᾽ αὑτοῦ, αἰύοία ὅτι τόδε 
τοιόνδε γν8 Ἷ ἐπὶ τοῦ πράγματος. ΟὐΟομπηή]οῖο ἸρΊθπι ν8 4 βου! θοπᾶθτη 6886 
» διαφέρει δὲ καὶ τὸ κατὰ μέρος“. --- Ουοᾶ τ Θχοηρ]ο 1ΠΠαδυγαγθύαν, 
Ῥυΐηο ἰοθῸ Ῥιοροβιθίο τηϑ]οῦ, ἃ αὐδῶ ΟἸΏΠΪΒ ΒΥΠΟΡΊΒηναΒ οὐ ϊθαν, ἄδπάδ 
ογαῦ (ὅτι παντὶ ἀνθρώπῳ συμφέρει τὰ ξηρα). ϑυαοοραϊῦ τὸ κατὰ μέρος 
τὸ ἐφ᾽ αὑτοῦ, αποᾶ αυϊάθπι, ἴῃ ἰ ΘΧΘΙΏΡΙΟ αὔθ απθηηα δ ΠΟ Ρο- 
ἰουιῦ (ἐνεργεῖ ἰρῖσαν οὐ τὸ ὅτι οὗτος ἄνθρωπος). Αὐ Ββαροτοθῦ τὸ κατὰ 
μέρος τὸ ἐπὶ τοῦ πράγματος, ἴῃ ααο εὖ Ἰρπογαῦϊο οὖ οὈ]ν]ο Ἰοσῦτα μᾶ- 
Ῥδαύ. Ετρὸ γβ 6 ρουρϑηᾶμπηι οὐαῦ, (ἄνϑρωπος.) ἀλλ᾽ εἰ τόδε ξηρόν, ἢ 
οὐκ ἔχει ἢ οὐκ ἐνεργεῖς, Νθο γϑδ 6586 ΟΡΙΠΟΥΙ γ8 6. 7 γϑῦρὰ ὑνθάτα; 
Ῥγοροβιθίο οπΐπι ὅτε ξηρὸν τὸ τοίόνδε, ααΐρρθ απδθ Θοπηραγα δα, ἰλινοι ἰρβᾶ 
ΘΟΠΟΙαδίομθ τῶν καϑόλου 510, πθατιθ ἰδύτιτῃ Ἰοοατη ροβὺ ,,Θϑἅτι οὗτος ἄν- 
ϑρωπος“ ἴθγθθαῦ πὸ ῬΘῚ ῬΕυ ἰσαϊᾶτα ἢ δα]αηροπᾶδ ογϑῦ. 

8. κατά τε. δὴ τούτους τοὺς τρύπους: τὲ ᾿ἰϑοὐυπᾷ δ τὸ ἔτι ν8 10 
βρθοϊαῦ, αὰο ἄλλος τρόπος ἀἀαϊίαγ. ; 



ΝΣ 

" ἷ στόν. 

ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. Η ὅ. 4539 

ῥηϑέντων ὑπάρχει τοῖς ἀνϑρώποις᾽ ἐν τῷ γὰρ ἔχειν μὲν 

μὴ χρῆσϑαι δὲ διαφέρουσαν ὁρῶμεν τὴν ἕξιν, ὥστε καὶ 

10. ΚΡ ἔχειν ἐπιστήμην. 

8) 1147 ἃ 10--24. 18ὲ σογο αρια τὸν ἀκρατευόμενον ρεοιιίαγο 
φιοάάαην φόηιιδ τοῦ ἔχειν μόνον ἐπιστήμην, μὴ χρῆσϑαι δέ, τιὲ οὐ αἩι- 
ὑϊσὲὶ ροδδὶξ ηύηι οηυγυῖηο παθόν βοϊογηέζαηι αἰοοηιι8 8ὲιὲ. ϑύηυϊ δ θηΐην Ῥ6Υ 
υἵηι αοοιβ ὁ5ὲ βορίίο υοἷ ηιοηΐε οαρίο υεἷ εὔγῖο; αὐ δ Ἰοφιναΐι" ραβϑέηι 
νογίβδίθια χιαθηια χίας αἰαϊοογίέ, ργοάαξ ὑθγῸ 7αην υογϑα τα ηιιαδὲ 6: 
αἰϊον ρεογβοηᾶ. 

15 αὐἰάθτη τρόπος 1ᾷ παροὺ τὖ Ρθν θυτα δᾶ ἰρβῶτη μϑηοθ τ πὶ 80- 
οοαδξαν; 56α οὖ ρϑυργονῖῦθυ, δὺ Ῥ61 βίη 1Π18, οὐ 46 ααοάδηα ἐδηέττη ἄκρα- 
σίας σθηθεθ ριύαγ. Ῥ]θυίασθ ϑηΐτη ααἱ ρθοοϑαὺ αὐαοα ρΡθοσαύαμη 6886 
᾿Ββωυᾶ ἱρποταπὺ πθ0 γϑμθπιθηθὶ τποῦύπ ἀρίαμδαν Π60 5αὶ ὈΘΠΘ ΘΟΠΒΟΙ 6558 
ἀθβίθυτιῦ. ὅϑ΄ἴη βδἰηῦ αὐδϑὶ βοριϊ: αὐἰᾶ ἐαπᾶθπι τοίθυῦ αὔγτιη αϊοαῦαν 
ΤΏΘΗΒ Υ6] 5βοϊθηύδ, ΒΟΡΙΤῚ 8 Ὑἱποὶ 80 ἔγϑηρὶ {98 1ὸ Θηΐτη ΘΟμποθβϑιχη Θϑῦ 
6886 Βοιθηὐδμη ΘΠ} 5 πα]}]8, διὉ γἱβ ἴῃ δηΐτηο. ΠΘπΙαπθ6 ἴῃ ᾿ἰβὺῷ Ὀγθνῖ]ο- 
απθηὐϊᾶ π6 βἰσηϊβοαῦαν αὐϊάθτη, πππὴ οἰΐδτη πππὸ βοὶῳ Ὑ6] οοτύθ ροὐϊβϑι- 
τῆι ἡ κατὰ μέρος ἐπιστήμη Ἰδοοτα ἀϊοαίαγσ. ὅϑ1π τηΐϊηπθβ, οὐσ δηΐθ 
(νυ. δὰ ἃ 8) ἴῃ πο ρϑγΐθτη αἰϊβραίαθαῦαυ Ὁ θα οἵ δὰ Ὁ 6--9. 

ΝΙΒΙΙοτηΐπιβ μοπα βίηθ οδπβᾶ δα πᾶπὸ τῆς ἀκρασίας ἀΘΒουρυϊοποιη, 
αὐῷ γϑυϊονθῖη Αὐἱβύοίθ!θβ πον ἱπυθπηθυῖῦ, οὐϊδηη Ὁ 0---θ; 11--12; οἵ, 1181 
ἃ 8--ὅ; 1162 ἃ 14 85. γϑυθυὐεισ. Οπδιηα δι αἸββθηβαπι {Π|ὰπι 1ηΐρβὺι- 
ππτ, απ π8ο ἴῃ τ Ῥοεοϊριθαν, οὐ δα οἵηηθβ ρϑυθηθυθ οὖ ὑούϑιη Πουηϊη 18 
πδαγδτη ΘΟΥΤΊΡ 5856. ῬὨΙΠΟΒΟΡΏΙ Οτδθοὶ τησ]ῦο τηϊητ8 86 γιἀθυπηῦ 568 
ΘοΟμξοϑδὶ βαθὺ απϑπηὶ δυβῦθυΙ 1111 ϑϑυητθδθ, απ08 Θοαμηπθ οὖ ἀοοίσ πῶ ἸΟηρΘ 
βιρογαθαηῦ. Νάτη ΒΪ αὐϊάθηα. υἱσθαξθηι τηουθα! πὶ οτήπθπι ἔσθ ἐγκρά- 
τειαν 6586 ἀϊοθθαπὺ δάατθ ἀοθο!]απᾶδιη ἀκρασίαν ορὑϊπιατη ἀπθιπααθ 
Θνυοοδηῦ. Εθ8θ θῃῖτη ἴῃ ἸΠΟΘΈΌΟΘΊΙΘ, Πἰβὶ ῬΥΌΥβτιβ βιῦ ρογαϊέτβ, ἀπὸβ απδ5ὶ 
Βοτηΐπθβ (τὸν παλαιόν τε καὶ τὸν καινόν ποππαπαθπδηη γοοϑηξ), ἀΟΥαΤα 
τπιξοσαπθ βαδι Βαθθαῦ ὄρεξιν, βαδτα ποϊαηθαύθιη,, δυιατη σορίἑαπαϊ 80 τὸ- 
ὑϊοοϊπα 1 γ6] ἀθ]Πθυαπα] σθησβ. Οπᾷ ἴῃ βραϊξΐομθ 1 ἀπστὰ ΟΒΘΥῚΙ, 
αἴοι αἰΐθυο ὙΠΟ Υ τη σίβαπιθ βέγθππαβ δῦ. --- Θμ86 51 δα! ββοπῦ γϑίθυθβ 
αταθοῖ, μα 5010 ἃ δββθηθγθ πο]τἰϊββοπΐ; βοα ἀρ ϑηθίπβ ἑογδιύαῃ μᾶπο 
απδθβύϊομπθιη στϑρθυϊνββοπὺ οὐ δὰ αὐδοάδιη πᾶ οὗ ᾿ρβ818 ΠΟΠΠ ΠΟΤΙΘ ΠῚ 
γίβῳ ουϑηῦ ἄθμτο ἃπϊτηθση δαἀγουἐϊββοηῦ: νοῦ Ατϊβέοξθ!θβ, οαἱ 86 ἴῃ στ 
Βαπα δαγουβαύαν Ρ]αΐο, δα πὶ βϑηϊθηθίατη απὸ 1102 Ὁ 27 βα. τὸ ὀρε- 
κτικὸν ὩΙΠΠογατη εὐηκοώτερον τοῦ λόγου (τοῦ ἐν αὑτοῖς) απδπι ἴπ 8115 
6586. αἸΙοσὈαῦ, ταῦαβ 1 [ἈΠΟΥ οβ86. θὐϊδτη δυσήκοον δρᾶ αὐποβάδτα. Ουα 
Θμῖμα 1ὰ τθραΐδηίῖ δα δεινὸν γε] ϑαυμαστόν, 51 Τρ υ δ οβϑδθηῦ ααἱ τὰ- 
ΟΠ ΘΠ γ6] τὴν ἐπιστήμην, αἀὐδτη ᾿ρδβὶ ρταθβθηΐθιι μαθθυθηῦ, Βρθυπουθηῦῦ 
διαηῦ ΠΤ τη. δυσήκοοι. Υ. οὐΐαμη 1 4. 0.. 8; δὰ 1161 ὃ. 11 5. 

10 οὐ 12. ἄλλον τρόπον τῶν νῦν (1146 ὑ 81 ---1147 ἃ, 10) ῥηϑέν- 
τῶν... ἐν γὰρ τῷ ἔχειν μὲν μὴ χρῆσϑαι δὲ διαφέρουσαν ὁρῶμεν 
τὴν ἕξιν, ὥστε... Ῥἰνθέβαμι βᾶπθ ἢοῸ Βθμὰβ ϑβῦ απο ηϑΠ) ΠΟ ὈΥΤΠΠῚ 
δ νη αὐρελαυχώ παπᾶ ἃ οδθβδιη γοϑριοϊνασ. Αὐ αἀποπδτη Ἰηοᾶο 

ἔτι τὸ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην ἄλλον τρόπον τῶν νῦν τιάταιὸ 
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" " ν ἣ ξ " ΄ ᾿ ΄ 
τἀτκι8 ἔχειν πῶς καὶ μὴ ἔχειν, οἷον τὸν καϑεύδοντα καὶ μαινό- Ἡ 5 

μενον καὶ οἰνωμένον. ἀλλὰ, μὴν οὕτω διατίϑενται οἵ ἐν 

18 τοῖς πάϑεσιν ὄντες" ϑυμοὶ γὰρ καὶ ἐπιϑυμίαι ἀφροδισίων 
καὶ ἔνια τῶν τοιούτων ἐπιδήλως καὶ τὸ σῶμα μεϑιστᾶσιν, 

ἐνίοις δὲ καὶ μανίας ποιοῦσιν. δῆλον οὖν ὅτι ὁμοίως ἔχειν 

λεκτέον τοὺς ἀκρατεῖς τούτοις. τὸ δὲ λέγειν τοὺς λόγους τοὺς 
. ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης οὐδὲν σημεῖον καὶ γὰρ οἵ ἐν τοῖς πά- 

90΄ ϑέσι τούτοις ὄντες ἀποδείξεις καὶ ἔπη λέγουσιν Ἐμπεδοκλέους, 
καὶ οὗ πρῶτον μαϑόντες συνείρουσι μὲν τοὺς λόγους, ἴσασι 

δ᾽ οὔπω᾽ δεῖ γὰρ συμφῦναι, τούτῳ δὲ χρόνου δεῖ" ὥστε κα- 

21. ΚΡ πρῶτοι μαϑόντες συνεργοῦσι. 92, ΚΡ συμφυῆναι. τούτῳ] 
ΚΌΜΡ τοῦτο. 

μῶθο ταῦ ἱρβίυβ τοῦ ἔχειν μηδὲ χρῆσϑαι ἃ ρυΐογθ, αὐᾶθ οπηπῖπο ἄ6- 
βουιρία πο οϑῦ, ἀἰἴἜθγωῦ 60 ταΐπιιβ ραΐθῦ, ἀππαπὶ ἴρ86 Αὐβύοῦ. τ]  ΘΥΒ1 ΠῚ 
σθηαβ δοῦσα απῖθιβ ἕξις ἄνευ ἐνεργείας (χρήσεως) οδὲ ἰΐδπι ἃ0 γ8 18 
ἀονπμ!θηἐ!θ08 ὈΟΛΗΜΈΕΕ βΒοϊθαῦ: ν. 1098 ἢ 88 τὴν. μὲν γὰρ ἕξιν ἐνδέχε- 
ται μηδὲν ἀγαϑὸν ἀποτελεῖν ὑπάρχουσαν οἷον τῷ καϑεύδοντι ἢ ἄλλως 
πως ἐξηργηκότι, οἵ, 1095 Ὁ 82 οὐ τὸν Ἐνδυμίωνα 1118 Ὁ 19. Θαυϊὰν 
ΠΟΠΗΘ Ρούογαῦ 1ἴᾷ απο ᾿ἰβύϊπι8. σΘηΘΥΙΒ ΡΓΟρΡυΐατα οδὺ οὐ τὖῳ Ἂἀἰθβουιὶ 
ὥστε καὶ ἐνεργεῖν 5. χρῆσϑαί πως καὶ μή“ Ἰιοαππηΐαν ΘΠΪπι ὮΙ 
Υ8 18 86. 

11 8. ὁμοίως ἔχειν λεκτέον τοὺς ἀκρατεῖς Τούτοις 1.6. {1118 ἐνίοις 

ααο5. Ῥτορεῖο αϊοίμηι5. ἀθ τᾶν, : 
20. ἀποδείξεις καὶ ἔπη λέγουσιν ᾿Εμπεδοκλέους : νϑοτϑῆδ᾽ ἀἸΟΙ ΘΟΘΒΒ6 

οϑῦ ααἱ τῆς ἐπιστήμης (γ8 19) διπὺ 1. 6. δα ᾿ηϑυϊδαϊίϊοποια οὐμίοδμι ρθΥ- 
ἰποηῦ. Οαῶ ἴῃ τὸ 81 Επηρθάοοϊθμι ΡΡΘΙ]αῦθ (ν. Ὁ 12) νἱἀθθαύαν, βθααὶ- 
ὑὰγ πὰιπο, ου͵ὰ5. ἐλεγεῖα αὐδοάδμι οὐΐϊαμα παπο ἸΘΡῚ πούπμῃ δῦ, οὖ δὰ 
οουπηθπδεπάδηῃ νἱἰσδαῦθμι οαγτηΐη, Θα] 1586, αἀδ8 ΟΠ 1 ΟΥΒ ΠΟΙΏΪΠῈΠῚ 
οδβθηῦ ἔστη σταγιαῦθ ν6] ρμουβριοαϊαΐο χορ] θυθηῦ. --- )ϑιπομπδύγαϊαν 
ἰσιθαν ΠΒοΟ ΘΧΘΗΡΙΟ (,, καὶ γὰρ“ γ8 19) σϑηιβ {Ππ4 τοῦ λέγειν γ8 18 πθ- 
αὰ ὡρυὰ ἴρβοβ τοὺς ἀκρατευομένους ἱπϑιιαϊδιμη 6580. Π6Ὸ 5. Π}1]6 1} ἴῃ 
πιοάσπηη (καὶ γ8 21) ἀρᾷ 81]105 νο] αὖ τοὺς πρῶτον μαϑόντας. 

21. συνείρουσι μὲν τοὺς λόγους, ἴσασι δ᾽ οὔπω: εἰϊαα Θηΐμι οϑὺ 
τηθπιουϊῷ ὕθπουθ, δα ἰπίθ]]οχῖββθ οὖ βοῖτο. ΟἿ, τοὺς νέους οἱ οὐ πι- 
στεύουσιν ἀλλὰ λέγουσιν 50. οἃ αἴιᾶθ Θχρθυῦϊθ ὑδηύαμι οοπδύαπῦ 1142 ἃ 19. 

22. δεῖ γὰρ συμφῦναι: πᾶπο σύμφυσιν, απδιηη πᾶ ὕθιη ρου 8 Ὀγ6- 
νἱδαβ ἴῃ 115 ἤθη οὈδύαῦ, οὐΐϊδηι τοῖς ἀκρατέσιν ααὐὖ οἰδοίαμη ΟΠ 6586 
δαῦ ααστῃ ἔπουϊῦ ἰ01}}1 ἀρρανθῦ. πο 8ἱ δοουχαῦϊαβ. 1η6 αἰδιθαμη οϑβϑοῦ, ἀϊ- 
οοπάστη γα ἀπᾶθ οοηύϊηραῦ αὖ νἱποαϊαπι 1Ππῶ Ἰηΐου ποϑιηθῦϊρβοβ οὖ 
1πέου νουϊαύθμη ΠΟΌΪ5 παπᾶ ἱσποίατη ἤγταπηι 510. 

28. καϑάπερ τοὺς ὑποχρινομένους: ΘΥρΡῸ 6Χ δ]1ὦ απδδὶ ρῬογβοπῶ 10- 
αὐπηύαν, οχ αἰϊῶ ἀρτιηΐ, βθα ἴα τι οὐΐατη 1186 νοοθθ Ἰρβουτι Βιηῦ. 

4) 1147 ἃ 34-- Ὁ 8 (δ). 16 δόμα ρογϑροοία ογηιηῖηο η6 αἰϊοούμν" αιυῖ- 
ἄομη ὃ ἀκρατὴς δἰηιρϊοἴίον οοηέγα γαϊίογοηι ψιαην ἐρ86 Ππαθοαὶ ἀρόγα, 86ἀ 
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Ἡ 5 ϑάπερ τοὺς ὑποκρινομένους, οὕτως ὑποληπτέον λέγειν καὶ τοὺς μτ41 28 

ς ἀκρατευομένους. ἔτι καὶ ὧδε φυσικῶς ἄν τις ἐπιβλέψειε" 

τὴν αἰτίαν. ἡ μὲν γὰρ καϑόλου δόξα, ἡ δ᾽ ἑτέρα περὶ τῶν 538 

καϑ'᾽ ἕκαστά ἔστιν, ὧν αἴσϑησις ἤδη κυρία, ὅταν δὲ μία 

γένηται ἐξ αὐτῶν, ἀνάγκη τὸ συμπερανϑὲν ἔνϑα μὲν φά- 

ναι τὴν ψυχήν, ἐν δὲ ταῖς ποιητικαῖς πράττειν εὐθύς, 

οἷον, εἰ παντὸς γλυκέος γεύεσθαι δεῖ, τουτὶ. δὲ γλυκὺ ὡς 

ἕν τι τῶν καϑ' ἕχαστον, ἀνάγκη τὸν δυνάμενον καὶ μὴ 890 

χωλυόμενον ἅμα τοῦτο χαὶ πράττειν. ὅταν οὖν ἡ μὲν κα- 

80. ἕν τι τῶν] ΚΡ ργ. τὸν. 

6886 φιιαηάαηι βοηξοηἐΐαηι 06} 86 γεοέαην, χιαην ἑηνηνμἑαξαην αὐ ἐὐβυμγν Οτο- 
γἱαιγυϊβ βοοιοῖτι8 μεοοοί. Ἶ 

Ιπ Πῖβ, αὐδιπαθᾶπι νυἱἀοθαπῦι Αὐϊδύουθ! παρχίτηθ δ τὶ παϑαγδπι 

σορποβοθπάδπι ἰἄομθα, 6886. (Υ͂. »φυσικῶς “ γ5. 234), νϑῖὰ οἵιπὶ [1818 1ὑδ, 
βιμξ πιϊβία, τὖ ῬΥΟΌΔΌΪ]6 5ἰῦ, πῷ Ὧθ πηϊνουβᾶ αὐϊάθπι βοπύθηθῶ, αὐ]ὰ 

ἰάθη γος, Οὐπμῖθυι8 ὀοπδέαξθ. 
94. φυσικῶς ἄν τις ἐπιβλέψειε τὴν αἰτίαν, ἀπᾷθ τὸ ἀκρατεύεσϑαι 

ϑοοΙϊααῦ. Φυσικῶς Ῥτοὸ Ἰοοοσιμι αἰνθυβῶ ἜΡΕΗΒΕΙ ἀϊνθυϑα, βιρ:]Ποαῦ: φυ- 
σικῶς οηΐι τὸ διὰ τέ ἀποδώσει αυΐ δα αἰβραϊαῦ πὖ τὸν φυσικὸν αἀθοοῦ 
198 ὦ 238; ᾿ἰδαπθ βου ροὐθϑὺ αἱ οἵ ἀνώτερον ἐπιζητοῦντες καὶ φυσικώ- 
τερον 11ὉὉ Ὁ 2 νἱδαροιαμαιϊ κδἰηῦ, βἰαυϊάθηυ γθ85 απ ΠΟΙ Π15. ῬΥΟΡΥΪα 
οδὺ γοϊαὺ διηϊοιία δα ᾿ππίγθυβαπι τϑυπτη πδδασατη τοΐθσαθασ. Ρ]θγαπιαπθ 
γοτο φυσικῶς νἱάοίαν ἀϊδβραϊαύατῃ 6586 αυοὰ 6 Ῥιορυϊῶ τοὶ ργοροβῖίαθ 
παὐατῶ Ῥοθδυη δὲ, αὖ τὸ λογικῶς γν6] τὸ καϑόλου 5:0 ορροβίζαπι, ΒΥΠ0- 
γιατ τὸ ἐξ οἰκείου λόγου. 510 1110 ἃ 18 φυσικώτερον ἐπισκοπεῖν: 

1060 Ὁ 236 φυσικῶς δ᾽ ἐκ τῶνδε δῆλον, Ῥγαθοθβδὶῦ οπΐι ξήτησίς τις 
αἀδθ καϑόλου 6880 ἀϊοθθαίαν (10. 31); 204 "Ὁ 10 φυσικῶς μᾶλλον ἅὅεω- 
ρεῖν ροβίαυδιη τὸ λογικῶς σκοπεῖσϑαι 1. 6. ἐκ τοῦ λόγου 5. τοῦ ὁρισμοῦ 
10. Ὁ 4 Ἰοοῦπι μαραῖϊδ; οἵ, 364 ἃ 7. 8 υδὶ τὸ λογικῶς ἐπισκοπεῖν Ορρο- 
αἰΐζαν αὐπἰθυβάδμι λόγοις οἷς ὡς οἰκείοις πιστεύουσιν. -- Ἰύδααθ ἢ. 1. 
1ὰ αὐοᾶᾷ ἴῃ ἀπίπιο τοῦ ἀκρατοῦς δὺ ροβίδαπι 6586 ἀϊοϊδαν πὶ ῬΘΟΌΠΔΥΙ 
αὐοάδτη τποᾶο ταὐϊοοϊπαμα! οὐ οοποϊπάθηαι: δὰ πη δαῖτ ἀθβου πάσχῃ 
ἄστη ρτοχίτηδ (,,ἡ μὲν γὰρ καϑόλου δόξα .. .“) ρουσαπῦ ᾿παὰθ θοᾶάθιηι 
το]αθα, νϑυβαηύαν, τὸ φυσικῶς ἐπιβλέψαι ΦΌΒΟΙ γἱὔττ. 

28. ἐν δὲ ταῖς ποιητικαῖς (δόξαις --- τ 36) πράττειν εὐθύς. Ποιη- 
τικοὸ αἰοὶ αὐδ δ τὰ πρακτὰ Βρθοίαμὺ 6χ ἱρβὶβ υϑυὶβ ὡρρατοῦ; ν. δὰ 
1189 ἃ 36. Ουἱᾷ γοῖο εἰὺ πρακτικὴ (ϑθυ ποιητικὴ) πρότασις, ν8 39 5. 
ΘΧΘΙΉΡΙΟ ἐΠΠπβέγαΐαν 56. δῷ αὰὰ αὐἱὰ ὡς δέον ἃρσποβοϊναν, δῖπ μά 5.}- 
Ἰορβιηῖ ᾿δυϊαθ ΘΟΠΟΙ αβίοπθια βρθούδτητιβ, ἀϊοθπάθπτη ροὐϊαβ θναῦ »ἀνάγκη 
φάναι ὅτι δεῖ τουτουὶ γεύεσθαι “ αὐδτη απο ν8 80 οβϑὺ ἀνάγκη ἅμα 
(γ61 εὐθὺς γ8 238) καὶ πράττειν“. Νιπηΐγαμη. Ῥϑυυαα] δ ταὰ]ΐα, ααδθ 
Βουὶ ἄθροιθ βαυα ποσαηῦ πυπαθπᾶπι ἰμοϊπηῦ. Οπθουϊαν οπῖπι αὐἱᾶ ἴῃ 
μοτηΐπ γαϊθαὺ τὸ δεῖ, ουΐλτηθηβ ατιϊάθηη ποῖ ἀββθη τ! πϑααϊῦ, 

81. ὅταν οὖν ἡ μὲν καϑόλου ἐνῇ κωλύουσα... ἴπ 15 γ88 81---Ὁ8 
ἰρβᾶτῃ τοπὶ ἀΘΒουΌΘγ6 5101 νἱαἀομν Αὐϊδύοίθθβ. ἀρθυύσσῃ ϑαΐθιη θϑῦ οὐ 
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ιαταϑεϑόλου ἐνῇ κωλύουσα γεύεσθαι, ἡ δέ, ὅτι πᾶν τὸ γλυκὺ Η 5 
ἡδύ, τουτὶ δὲ γλυκύ (αὕτη δὲ ἐνεργεῖ), τύχῃ δὲ ἐπιϑυμία 
ἐνοῦσα, ἡ μὲν λέγει φεύγειν τοῦτο, ἡ δ᾽ ἐπιϑυμία ἄγει" 

86 κινεῖν γὰρ ἕκαστον δύναται τῶν μορίων᾽ ὥστε συμβαίνει 
πάτὺ ὑπὸ λόγον πῶς καὶ δόξης ἀκρατεύεσϑαι, οὐκ ἐναντίας δὲ 

καϑ' αὑτήν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. ἡ γὰρ ἐπιϑυμία 
ἢ , ἦν ἡ το 3 ᾽ ε ͵ “ - ͵ - . . 
ἐναντία, ἀλλ΄. οὐχ ἡ δόξα, τῷ ὀρϑῷ λόγῳ. ὥστε καὶ διὰ 

82. ἡ δέ] ΚΡ γγ. οὐ 1, ἡ. τὸ γλυκὺ] ΚΡΝν γλυκὺ 84, μὲν] ΚΡ 
Μ" μὲν οὖν. 

8. Ῥοβὺ λόγῳ ΒΕΚΚ. οοἴοπ. 

ῬΘΥ ΔΡοΒιορθδίη οὖ ῬΘῚ Ορροβιθιομῖθ ταὐὶοπμθίη, αἰοὶ ρυϊογθμλ πᾶπο ορὶ- 
πἰοῆθηι απᾶθ Ῥύοῦω οϑὺ (ἡ μὲν --- καϑόλου) 5πθ. Ῥγοροβι οηθ ΤαΐπΠΟΥΘ 
6886. ΟἿΣ Θηΐμη γ8 2 8α., ἀπαθαβ ῥυοροβι μι τθ πὶ ὩΌΒΟΪν., ἀθοϊὰ- 
γταὔτμι οββϑὺ ΟἿΥ ἴῃ δἸθγῶ ΟΡΙΠΙΟΠΘ αἀὰδ8 ῥγᾶνῶ ϑδῦ ΤΩΪΠΟΥ 8 88 ΠΟῚ 
ἰδηΐατη ἀΠ]ρθηῦθυ σοι θιηογαυθῦαν, 8648. οὐΐαπι δα! νοῦ, ,αὕτη δὲ 
ἐνεργεῖ“ αὐδδὶ Ἰαπααγούαυ Ὁ ΕΥΡῸ Αὐἱδύ, δᾷ 1118 Ἰορίοαβ ἀἰβυμιουοπθα 
τϑαϊῦ, απ Ρυπαα (ΝΟ. 3) ργοροβιθαβ ἀθίπᾶθ ρᾶθηθ πϑρίθοοτ νἱᾶθρᾶ- 
ἀν (Νο. 8). Νβθὸ πᾶποὸ αὐδουθαῦ ααἱ οχϑρθούαυ! ροββδὶῦ αὖ βοηῤθηζία 
ααδθ! θοῦ ααᾶθ ΘΠ ΘΥα}185. ὑφπθαπι δ β:ῦ βίπρτ!αγο αποάάδῃι Τα θοῦ γοὐθὺ- 
γ0 (,κωλύουσα“ γ8 82, ,.,λέγει"“ γ8 84); ν. δὰ Νόο. 2. --- ΑἸογδπι Ὑ61Ὸ 
ΟΡΙΒΙοπθῖὶ (ἡ δὲ ν8 82) νἱάθβ. ποὰ ἐδῃηαθδιη πρακτικὴν Ῥγορομὶ, 8608 
ὑφηατδη ϑεωρητικήν --- ἀθοβϑὺ θηΐπὶ τὸ δεῖ ---, υὖ τω αὐἰάθηη πη] δά 
ἀσθηαπὶ βρθοίθῦ. Ο.δΙΠΟΡΥΘΏ ἤθοθθβ οὐαὺ ἃ] αὐἰὰ φοοράθτοῦ, 14 
απο μοι ἐπιϑυμίας τηθηῤίοπθιη ἢὺ γ8 88 οὖ 84. Ηδθο ἰριθαν 14 οἰποῖῤ 
αποᾶ ΔῸ ᾿ρβῶ τηϑηΐθ ἴῃ σοη γα ρατίθιη ὡνοοαμπῦθ ὉΠ] Θππιτὴ νἱἀθθαΐτιν 
Θϑβθ; 86. αὖ ἢ ΐπητ5. Ἰᾶπι πὸὰ ἀπαίεῦ ὅτε πᾶν τὸ γλυκὺ ἡδύ, 568 ροξίτ8 
ὅτι παντὸς γλυκέος γεύεσϑαι δεῖ: οἵ. γ8 82 οὰπὶ νβὰ 29. Ουδθ τησπίαϊο 
βθη θηύαθ τηοῦαϊ οαρίἸπῖ8 ἀθρϑύαν: κινεῖν γὰρ ἕκαστον δύναται τῶν 
μορίων ν5 8ῦ. Εὖ Βῖπο αὐἰάθιῃ ΠΙοοραῦ ἀἴσοτθ, ΠΠῶπὶ ορ᾽πίοπθιαῃ οαΐ ὁ 
ἀκρατευόμενος ΟὈδοασπαίανῦ Ρ6 1 856 Θομ ΓΑ Δ ΠΟῚ 6886 (γ6γ88 βθηΐθῃ- 
{1ϊ8.6) Ὁ 1; βῶπθ ϑιηΐπιὶ ϑεβθηῦ ἴῃ τηθπΐθ οομ για, 51 αὐγαμηα 16. ῬΙΌΡΟΒΙ- 
ἐππὶ οϑϑθῦ ὑπ ὅτι παντὸς αἰσχροῦ ἀφεκτέον (860 οβὺ ἡ μὲν γ8 81), 
ὕμμη ὅτε παντὸς γλυκέος (ἡδέος) γευστέον: 116 νΘΙῸ το8 Βαθϑῦ, ἄστη 
᾿ρβῶ {Πὼ αἰύθιῶ δόξα π1} ἀϊοῖῦ πἰβὶ ὅτε πᾶν τὸ γλυκὺ ἔστιν ἡδύ. Ουοά : 
ααΐθαι ϑοοθδϑὶῦ πο δόξα 6886 Βηρίξιν, 864 τῆς ἐπιϑυμίας. 

Ηδπο ἰριθαν ἴοσθ παύασαιη τοῦ ἀκρατεύεσθαι Θχοοριθανγιῦ Αὐ]δῦ.: 
γογιην χιάοηι, οομέγα τὰ χιιοᾶ 5οῖαί τὸν ἀκρατῆ ροόσαγο. διε Πιοο ἴα Ἷ 
ἤ , τ, ἀνήρ, βοϊομέϊαηι γοοξὶ γγαθδθηδ οὐ αἰἰσονβ γοριυξαίίο γον βγηοΐα- 
γένη ἀἰοβοῖέ, οὐρίαο ἐγν Ἰοσιηη, χιυναδὲ «ἰοδογίννν ἐγγυηραΐ ϑδοηϊθηἐϊανιγυα 
906) 86 ϑϑγαλη (ὅτι ἡδύ) σοι ἐγηιϑοϊα ἠνονΐθ ἐμ ἡναγ αὐ, ἐγ αι Οὐ ποΐ. ; 

8ὅ. κινεῖν γὰρ ἕκαστον δύναται τῶν μορίων: οὖ ὃ λόγος ὁ ἕνεκά 
τινος οὖ ἰρβὼ ἡ ἐπιϑυμία. Ὗ. δὰ 1189 ὦ 80. ᾿ 

8--ὅ. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τὰ ϑηρία οὐκ ἀκρατῆ... Δαηΐθ Πᾶθο, 
αποπίαιη ΘΧ 115. αἀπδὸ ρῥτοχίπηθ ργδθοθάπη παπᾶ ροββαμῦ 601Π10Ὶ, ῬΙΘΠ6 
Ἰηδουραηροπάσπιη. οβριοἰθαν θηΐμηι (,, ὥστε “) δια ἀηϊνουβᾶμη ἀυρυιη θη ῶ.- 
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»" ΠῚ ΄᾿ 3 3 » Ω᾽ Σ " ΄ ἰν ΄ 

μυὐτοῦτο τὰ ϑηρία οὐκ ἀκρατῆ, ὅτι οὐκ ἔχει καϑόλου ὑπό-μιατνε 
ληψιν, ἀλλὰ τῶν χαϑ᾽ ἕκαστα φαντασίαν χαὶ μνήμην. ὅ 

- ͵΄ ΡΝ τοὶ . ’ , , ς 
ς πῶς δὲ λύεται ἡ ἄγνοια καὶ πάλιν γένεται ἐπιστήμων ὁ 

ἀκρατής, ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ οἰνωμένου καὶ καϑεύδον- 
» ε Ρ: ᾿ - 

τος καὶ οὐκ ἴδιος τούτου τοῦ πάϑους, ὃν δεῖ παρὰ τῶν φυ- 
3 ΄ ᾽ Π 3 ς ᾿ ΄ ’, 

σιολόγων ἀκούειν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ τελευταία πρότασις δόξα τε 
᾽ τ " , ἐκτ , 4 Ἁ Ἧ 3 " ς αἰσϑητοῦ καὶ κυρία τῶν πράξεων, ταύτην {δὲ ἢ οὐκ ἔχει ὁ 10 

-» ΄ ", ς 1 " , 
ἐν τῷ πάϑει ὦν, ἢ οὕτως ἔχει ὡς οὐκ ἦν τὸ ἔχειν ἐπί- 

στασϑαι ἀλλὰ λέγειν ὥσπερ ὁ οἰνωμένος τὰ Ἐμπεδοκλέους, 
- . 

ἄγνοια] οπι. ΚΡ ργυ. . καὶ 4. τῶν καϑόλου] ΚΡΝΡ χκαϑόλουι 6. ἡ 
9, δ᾽ ἡ] ΚΡ δὴ. 10. {δὲ οοη]. περὶ] ΚΡ ὁ περὶ (ΜΡ ὁ καὶ περὶ). 

δα. 10. 11. ὁ ἐν] ΚΡΙ}Μ) ἐν. 

φεῦ, ον τς 

ἐϊοπθιη ἃ 81 8αα., ἀπ48 ἀρρατθαῦ αποᾶδηη τηοθᾶο δα ἀκρασίαν π ππδπὶ 
αὐἰάθηη καϑόλου δόξαν 5ιιίῇοοτο, β6α ἀπᾶβ πθοθββαυϊδδ 6586. 

ὅ) 1147 Ὁ 6--11. ᾿ξ Ἰρβῶ ρουβρθοίᾶ (Νο. 4) Βα δ) απραὐαν πο ΠᾺ]]8, 
αὐθτβ δαὺ βαρρίθαΐαν αἰβραύαϊίο δαῦ ρυίοσθβ απϑθβύομθβ οατῃ τθρουΐο 
7πατοῖο ἴῃ ἀππιπὶ ΘΟΙ ΡΥ μΘπἀδηΐατγ, 

8) 1147 Ὁ 6--9. Πῶς δὲ λύεται ἡ ἄγνοια: ἀροτύθ Βᾶθο διᾷ Ἰοοῦπι 8 
Ρο ιββίτηθιπι βρθοΐδηξ, βθᾶ οὐΐδιι ΟὟ τὸ φανερὸν {Ππὶ 1146 Ὁ (29 ---)81 
οχορίαξϊω βαπίύ. Νϑαχθ ππρουέαπθ μἷο βαπὺ ροβιίω: αὐ Θηΐτη βου ρίου 
γαῖ ῬΘΓ ΠοΟ οἀριῦ ργοροβυῖῦ ἱρ8ὶ βωπα νἱἀθηΐαν ἴῃ ἀϊνούβῶ ΘΌ1τ6, αὖ 
ΘΘμΒΟΠμτι5. δῦ ἀἴοθυθ, ΒΟρουθ 1110 δηΐτηΐ (Νο. 8) τηδχίμηθ τὴν κατὰ μέρος 
δόξαν, αὐδ δα τὴν καϑόλου ἃ. 81 (Νο. 4) ἀοδιάθταίαν, οὈβοιγαξατη 6586; 
γ. Ὁ 10 ---Τ12, -- Μπποιθ τῶν φυσιολόγων απο γ8 8 ροϑύυϊαναι Ἰρϑιτα 
Ῥαυξαποίι πη 6886 αἸχθυῖβ ἴῃ 1106110 περὲ ὕπνου καὶ ἐγρηγορήσεως. ἷ 

Ὁ) 1141 Ὁ 9--17. Ηδθο αὐ ἀρυᾶ Βεοκκθύυτη οχϑίαηῦ, αἀαὰτι γϑυθδ, 
καὶ διὰ τὸ... ἔσχατον ὅρον γ5 18. 14 ρίαπο οἰαπαϊοθηδ, ποι Ῥοββαηῦ 
ἔἕουυι ; 14 αποα παῖ Τϑιθίπαπι ἔπαρῦ. ῬΘῚ ἰθυθμὶ γ61Ὸ οὖ ῬυΟ Δ ΌΙΘΙ 
τηπὐοξ!ομθιη, δα, ραν ϊου]ὰ δὲ ροϑὺ ταύτην γβ 10 οὖ βαθαίο ραποῖο 
Ροβὺ ὅρον γ8 14 ἴπ ππϑπῃ οὖ τϑοίΐδη ρουϊοάπμι ὩὈἰθαηῦ, οαἦαβ ὩρΡΟΔΟΒβὶ5 
ἂν ὙΘΙΙΒ καὶ ἔοικεν γ8 14 ογαϊδαγ. Πι οχίγθιηϊβ δαύθπι υϑυ 15, σαῖΡτιβ 
δα ἃροάοβίπ 1]ὰπὶ σαῦϊο Βα ]απριθαν ,,οὐ γὰρ...“ νβ 1, βουϊθοπάσμι 
ἀλλ᾽ ἡ αἰσϑητική. Θπορίαηι ηνΐηον ρο ἐβδίηννηη, ρτοροβίξίο ἐοι έν" (ν. 
βιρτῷ Νο. 3. 4) υὐδη6 αὐ οοίῶδ ἐν. πὰς οὐβομγαπαᾶ ρογοίριέι (Νο. 8), 
βοηιυίέιγ, χινν ἐπα βοηϑίδιιδ ηιαρὶβ φιάλη, βοϊοηίίας αἀοροαΐι", 8100 7008 
δοογαΐθην Ἠδηα886. 8οϊοηίίαγηι, ἡρβαηῖν 96}. αἰγοοίνην αοἴογὶ; παρὶ ἡ καϑόλου 
χιυϊάθην (χιιαηνυΐβ ὑγυθε18 Κασέα 811) ηιανιδῖ, πμθὸ οοηβιηιηαξ 96} εὐ" αηλην6 
ργοροϑιομοην βοϊοηὑϊα διυρογυοηϊέ Πιοδέϊβ {116 (86( ργιμδηινίαην ΘΟγ διυηλ) δ ἔ07,, 
ορργζηνλέ αἰξογαηι). 

10 8ᾳ. ταύτην δὲ... 6 ᾿ρβῶ βοπύθη ἃ αὐἴάοιη ἀπθιξαίθαν. ἘΡΥΠ 

Β8η 6 (γ8 12) θὰ Ῥοῦϊιβ Ἰοάαπηξαν ααΐθαθ οὐλ πῖπὸ ὑθππα]θηὐία, τοαδυρτῖ- 
ὕαγ. Νοαὰθ ΟὈδβοιστιη οϑὺ ἀπᾶθ ἃ ἢαΐ, 



ΐ ᾽ ᾿ ς 
ιατοι8 καὶ διὰ τὸ μὴ καϑόλου μηδ᾽ ἐπιστημονικὸν ὁμοίως εἶναι Ἡ 5 

18 
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δοχεῖν τῷ καϑόλου τὸν ἔσχατον ὅρον, καὶ ἔοικεν ὃ ἐξήτει 

Σωκράτης συμβαίνειν" οὐ γὰρ τῆς κυρίως ἐπιστήμης εἶναι 
δοκούσης παρούσης γίνεται τὸ πάϑος, οὐδ᾽ αὕτη περιέλκεται 

, - - 3 » 

διὰ τὸ πάϑος, ἀλλὰ τῆς αἰσϑητικῆς. περὶ μὲν οὖν τοῦ 
᾽δό ᾿ 4 ᾿ Ἂν ἐδό ᾽ δέ 3 ΄ σϑ' εἰδότα καὶ μή, καὶ πῶς εἰδότα ἐνδέχεται ἀκρατεύεσϑαι, 

τοσαῦτα εἰρήσϑω. 
κε 3 ᾿ ’ ς -ν 3 ν μ Ψ, . πότερον δ᾽ ἐστί τις ἁπλῶς ἀκρατὴς ἢ πάντες κατὰ 

μέρος, καὶ εἰ ἔστι, περὶ ποῖά ἐστι, λεκτέον ἐφεξῆς. ὅτι μὲν 
τς Ἐευρ τοι μεσ τῆς.  εὐρλλα, τας ΄ 

» 

14. ΚΡ τῶν καϑόλου. Ροβὺ ὅρον ΒΕΚΚ. ρῬαποίαμι. 17. ἀλλὰ τῆς 
αἰσϑητικῆς]} βον. ἀλλ᾽ ἡ αἰσϑητική. 

18. καὶ διὰ τὸ μὴ καϑόλου μηδ᾽ ἐπιστημονικὸν ὁμοίως... . ϑοῖπηαβ 
ΘΠἶπ 6888 τὴν ἐπιστήμην περὶ τῶν καϑόλου ὑπόληψιν 1140 ἢ 81. 

1ὅ. οὐ γὰρ τῆς κυρίως ἐπιστήμης εἶναι δοκούσης... Κυρίως ἐπι- 
στήμην Ἶάτι ἀϊοὶ οἂπι αδ θ᾽ ῬΊθηππι ΑὙ]]Ορ βυησατη ἃ βοϊαΐα Ὁ, ταῦ οὔ 
ἡ καϑόλου οἱ ἡ κατὰ μέρος πρότασις διἀδιῦ, 6Χχ ᾿ρβῖυβ Βυ7ὰ5 βοηύθηύδθ 
τοὐϊοπο ᾿πἐθ] ριίαγσ, Νοαθθ θηΐπὶ τὴν τελευταίαν 5οῖγΘ (απδιηααδηη τῶν 
πράξεων οεὺ κυρέα νϑ5 10) πραὰθ τὸν καϑόλου ὅρον (απδιπαῦδπι μάλιστα 
οϑὺ ἐπιστημονικπὸς γ8 18 564.) κυρέως οεῦ ἐπίστασϑαι. 

11. ἀλλὰ τῆς αἰσϑητικῆς (ΒΟΚΚ.) 1. 6. παρούσης γίνεται τὸ πάϑος. 
Αὐ δυάϊνίμπηιθ πθατθ ἄθ6586 τὴν καϑόλου οὔ 51 δ τοὶ ϑυθηύαμῃ βρθοίβθ- 
ὕὰ πῸη ἤᾶπι διἄθθβθ τὴν αἰσϑητικήν. Οπὐδιηασδπι Ἰριθαῦ απᾶθ ΡΘῚ 86 
ποι βαηὖ γοτὰὼ ἃ θργΘ πιθηΐθ ὑδηαπδηι οοηβθηαπηθδ οὐηραηύαι, ὑδηηθη ΡΤῸ 
οοτίο αἰ βυυιαν υῖπι Αὐϊβυούθ θη βου ρβίββ.,, ἀλλ᾽ ἡ αἰσϑητική“ 56. περι- 
ἕλκεται, αὖ ἡ καϑόλου καὶ μάλιστα ἐπιστημονικὴ ἰηὐεόΐω ἴογία 568 68- 
ἄδθιη δα τϑιη σούθηᾶδπι ἱπηρδι δἰ, Τὸ παάϑος ν816 1πὲ6]Πρῶβ τὸ τῆς 
ἀκρασίας (αὐυοά [10), (διὰ) τὸ πάϑος γ8 11 αθδούππη (ααἱ ἴδ οἱ ὁ αὐδδὶ 
1πηρθϑύπμ)). 

Οδρ. 6. 7. Φύσπι βθοῦπᾶο ἰοοο αὐδοτγαῦιν, ὁ ἁπλῶς ἀκρατὴς πυτα 
οἷ οὐ αυΐδ 5, ῬγΟΌΔΌ116 οϑὺ Ὁ ἰπἰδῖο (οὰρ. 6) δὰ ΔΡῚ αὖ τὸ περὶ τί ἡ 
ἀκρασία οχρ]]οούαγ. Ησοο οπΐπι ἰύθιη π᾿ υἱσύα θιι5. ἀθβου θΘΠ 418. ῬΥΪΠ ΠῚ 
ῬΓΟΡΟΙΏΪ ΤΠ ΘΠ] ΠΊΤΙΒ. 

1147 Ὁ 238 - 1148 ἃ 17. Οιμοπίαηι «ηὐυογϑαθν τὴν ἀκρασίαν περὶ 
ἡδονὰς καὶ λύπας 6686 αριυνὦ ΟἸιγ658 σοηϑίαί, ἡ ἁπλῶς (δὲ 688) την ὁον 10 
χιοάαηι σοηονο τῶν ἡδονῶν καὶ λυπῶν ϑ8ροοίαδίιν. ϑυνηξ σθγὸ 7αηὶ αμιο 
σοπογα ηιασύΐνιο εἰἰδεϊηψιιοννα.: αἰξογινν τῶν ἀναγκαίων --- σωματικῶν, αἷ- 
ἐογίην τῶν οὐκ ἀναγκαίων --- αἱρετῶν καϑ' αὑτά, ἐχόντων δὲ ὑπερβο- 
λὴν - 1141 Ὁ 81. 7170. Ππόο ἐρσίψιν χινὶ γαΐίονο ϑινῶ γοοξα πον, Θομδέβειν, 
ἀκρατεῖς ηιυίάοην αἰϊσιυνηίι", 8ο αὐάίϊο 60 γογιλη, τοὶ αἱ δοὐδ )ΘΉΘΥΘ τὴ, 
ιιο πυογϑανίι" -- 1148 ἃ 4; αἱ ηιιὲ ἔγν {110, Ῥγοργίο βιυηὲ ἀκρατεῖς, ει τὸ 
περὶ τί ἑάθρηι 1} φιιοά ὡριι τοὺς ἀκολάστους --- 1148 ἃ 171. 

21. ὅτι μὲν οὖν περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἰσὶν... Οὕππι ποη Πιϊ- 
ΠῸΒ 80 νϑύὰμὰ ὅτε ἡ ἠϑικὴ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας ἐστίν (ν. 
1104 Ὁ 8), οοπήϊοϊοῦ αἱ οαρὶθ8 ΗΠ 1 τπθπιοῦ 810 βίηρι δ αἰ αδαιθ νἱγ- 
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3 ; δ, ᾽ ὦ 
πὸ οὖν περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἰσὶν οἵ τ᾽ ἐγκρατεῖς καὶ καρ- τι4τ0 33 

" ᾿ ᾿" 3 » Χ , διρῖς 3 3. 5) ν 
- τερικοὶ καὶ ἀκρατεῖς καὶ μαλακοί, φανερῦν᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶ 

᾿ 3 τν -" ὅ ᾽, ς ΄ . 2 ᾿ ᾿ Ἢ 
τὰ μὲν ἀναγκαῖα τῶν ποιούντων ἡδονήν, τὰ δ΄ αἱρετὰ μὲν 

᾽ ςςκ τ ἄπο ΒΝ ᾽ ἝΞ ᾿ . 
καϑ' αὐτὰ ἔχοντα δ᾽ ὑπερβολήν᾽ ἀναγκαῖα μὲν τὰ σω- 

-»" Ἁ 

ματικά (λέγω δὲ τὰ τοιαῦτα, τά τε περὶ τὴν τροφὴν καὶ 
: ΄ ᾿ » » 

τὴν τῶν ἀφροδισίων χρείαν, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν σωμα- 
“ ’ 3, Ἁ 

τικῶν περὶ ἃ τὴν ἀκολασίαν ἔϑεμεν καὶ τὴν σωφροσύνην), 
᾿Ὶ 3 3 ᾿Ξ ᾿ Ψ , Ν Ἁ 3 4 ; ’ 2 

τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα μὲν οὖὗ, αἱρετὰ δὲ χκαϑ'΄ αὐτά (λέγω ὃ 

29. οὔ] ΚΜ» οὐχί. λέγω δ᾽] ΚΡ δὲ λέγω (ΜΡ λέγω). 

ἑαύι θα οἰμῖοῖβ βίηροϊω ἐγκρατείας σΘΠΘΥδ, ΔΡΡοπΘμἄα 6855886δ. Εὖ νϊἀθίιτ 
Αὐἱβύ., ἄστη τιϑατὴ ρούϊαβ πρσαδθ αδηι ἸΡ5108 τοὶ παίασαμπι βϑοαΐιβ τῇ 
ἁπλῶς ἀκρασίᾳ ῥυϊτηδβ ρᾶγίθβ ἀδῇ, αποάδηῃ τηοᾶο δἐΐαια ᾿πίθυ υἱυθαϊθβ 
τὴν σωφροσύνην Ῥτϊποίρθιῃ ἴθοΐβ86. 

28. ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶ... ΑὉ γαδομθηι σγϑηγπηεύϊοδιη 5ῖπθ ἀπ Ὁ]10 πἶπὸ 
Ῥτούββίβ ἱπομποδέαν, αὐδ8 ᾿πύθυγαρία ΡῸῚ ᾿πἰογροβιζαβ βϑηὐθηξίαβ λέγω δὲ 
γ8 20(---28) οὐ νβ8 29(-- 81) ἰδπὶ Ἰοῆσ ῥγοσυνυῦ, αὖ ἀροαο 5815 ροβύαπϑπι 
δὰ οϑὰ ρογυθηξαπι οϑὺ υἱάθαξαῦ ρθὲ ρᾶυξϊουϊαβ μὲν οὖν ν8 81 νο]υὺ 
πονῶ βϑηξθηξία, Δα]αηρθπᾶα 6586. Τὰ αὐποὰ ΒΘΚΚΟΥ ἴῃ ταϊποῦα αὐϊάθιῃ 
οαἀϊδϊομθ ἱπθουραμσθηᾶο τϑοΐθ βρη βοενθ.. Αα γθὰ σϑτὸ φῥγοΐεβὶ 1118 
αὔδτη αἰχίτησβ (γ8 28 -- 31), αἰδυπουϊβ σϑπθυῖθαβ τῶν ἡδονῶν νο] τῶν 
ἡδέων, αὐδοδίϊο ἐθηξαῦαν οὖ πϑοθϑβαγίω οὐ μου Ἰονῖ8. Νδο Ῥγουύβιιβ Βονδ. 
Ἐϊοηΐτὴ σουρῶ αὐἱάθτα 1099 ἃ 12. 18, αὐἰθὰβ δ]ῖω ἡδέα ἀϊουπέαν φύσει 
ἡδέα 6886, 8115 μὴ φύσει, ταῖππαβ πο αὐϑιη 88 ἀτσαμηθηύαμι οαΡ 15 
1148 Ὁ 1 5644. βροοίφηῦ; δὖ ἴπ ἀϊβρυξαίίοπ να]ᾶθ αἰπηϊ περὶ σωφροσύ- 
νης Τ' 18 αΠΙροηΐου οὖ οοπβοηΐζαπμθο τηοο ποῖ ἰδηέαμη ἄπο σϑηθτῶ τῶν 
ἡδονῶν, τὰς σωματικὰς (πάσχοντός τι τοῦ σώματος) οὐ τὰς ψυχικὰς 
(πασχούσης τῆς διανοίας) ἀϊδοθτηΐ, 564. οὐΐδιη οχ ατοατθ σϑῆθσθ Θοτη- 
Ῥ] ΥΘΒ. ΘΟΙΙΤΩΘΙΠΟΤΘΤΊ οὖ ᾿πῦθυ 856 ΘΟΙΏΡΟΙΪ ΤΩΙ] ΪτητιΒ 1117 Ὁ 28 ---1118 
ἃ 8 .85αᾳ. Θᾶθιῃ Ἰοοαμη αἰ οὑτ 8 γΘ 15 σου ραγαγθυῖῦ, δσποβοθῦ β8η6 
αὐποάδηη τηοᾶο αἰϊπα αὐἱᾶ οὐ τηδῆιβ μος ρῬγοροβίξαση θϑθθ: π60 ἐδῃθη 
Ἰαϊθοιῦ, 1ὰ αὐοᾶ 111ὸ αἸΠποϊάδγα ἴῃ ταὐϊομθιη ἱποποδθατη 810 δα ἀϑάτϊῃ 
Βα] 5. ἀαδθβθϊοπίβ οοηγθυθ ρούπϊββθ. ϑαπῦ ϑηΐα δ πὸ ἄπο ρθποια τῶν 
ἡδέων. Ὑοτγυτηθατηθη αὐ βἰπὺ ἡδοναὶ ααδθ πθο σωματικαὶ 5᾽πξ π΄ π6 
ὑπερβολὴν τΔἀτηϊαπῦ (γ. 1164 Ὁ 16), ἀρραγϑὺ ἴῃ ἀποθυβ ᾿ἰϑὲϊβ σθπθυ θῈ5 
ποι ἰούδιη παΐαταμη τῆς ἡδονῆς θ586. Ποίπᾶθ πϑαὰθ θᾶ αὰ88 οοτη- 
τηθιηοσδηϊοῦ σθπθγῶ βου σϑοῦθ ἰϑπαῦδηὶ αἴνοθυβο, ἀθβου θα πὔτι: ΘΏΠΟΝ 
οὖ ἴρβαθ αἵ σωματικαὶ ἔπτη ΡῈῚ 86 αἱρεταὶ βαπὺ ἐπππ ἔχουσιν ὑπερβο- 
λήν Ῥρπΐίαπθ βαθὺ απδ γϑοθρίᾷ, πᾶοοθ αἰβυϊποιϊϊοπθ ᾿πέθυ αὐγαμηα 8 
ΘΌΠΙΒ τηθαάϊο Ἰοθ0 5ἰπὺ -- νοὶ αὖ ἀπὸ -ὀσφρήσεως 1118 Ὁ 17 5., αὰδ6 
ἔογβίϊαῃ ποῖ βἰπὸ ἀναγκαῖαι, 56 οοτίο σωματικαὶ ρογεϊποπίαπθ δια σΘΠῚΒ 
ἀκρασίας τῆς οὐχ ἁπλῶς λεγομένης. Νιπηΐττιπι ΘΧΟΙΏΡ]18 αἀπᾶθ ῬΘΥ 
αὐγατηαθθ λέγω δὲ γβ 26 οὐ 39 ϑηππηθυδηθαῦ Ρ]ὰ8 ἀὰπάθπηη δῦ αα8}} 
ἀοβηοπὶ σθηθυατη ατι88 ὑθηΐαῦαν: πϑατθ ᾿ὔα τηπ]ῦο τηΐητι8 αἸΒΟΘ Θ Πλ118 
81 βουϊρίαπιη οϑβοῦ, ἐπεὶ δὲ διαφέρει ἐν ταῖς ἡδοναῖς τὸ γένος περὶ ὃ 
τὴν σωφροσύνην (ΠὈτο ΓῚὺ ἔϑεμεν ἀπὸ τῶν ἄλλων αἱ καϑ᾽ αὑτὰς μὲν 
αἵρεταί εἰσιν, ἔχουσι δ᾽ ὑπερβολήν...“ 



440 ΑΒΙΞΤΟΤΕΠΙΚ ΕΤΗΪΙΟ. ἡ 

μάτη30 οἷον νίκην τιμὴν πλοῦτον καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγαϑῶν καὶ τι ς 
ς 3 » 

ἡδέων), τοὺς μὲν οὖν πρὸς ταῦτα παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον 
ς νας, “ 
ὑπερβάλλοντας τὸν ἐν αὑτοῖς ἁπλῶς μὲν οὐ λέγομεν ἀκρα- 
τεῖς. προστιϑέντες δὲ τὸ χρημάτων ἀκρατεῖς καὶ κέρδους 

Α » Α - ς » 3 Ἢ ς δ: ἢ Α ΨῸΝ , 

καὶ τιμῆς καὶ ϑυμοῦ, ἁπλῶς δ᾽ οὐ ὡς ἑτέρους καὶ καϑ' ὁμοιό- 
’ Ὁ » ς ΕΣ ΄ 

80 τητὰ λεγομένους, ὥσπερ ἄνϑρωπος ὁ τὰ Ὀλύμπια νενικη- 
᾿ὐῤγπε ’ . ς . ΡΞ, Σ 

1488 κῶς ἐχείνῳ. γὰρ ὁ κοινὸς λόγος τοῦ ἰδίου μικρῷ διέφερεν, 
3 3 Ὁ ᾿ 3 ἐν - ᾿ 

ἀλλ ὁμῶς ἕτερος ἣν. σημεῖον δέ ἡ μὲν γὰρ ἀκρασία 
3 ς ᾿ ΄, , 

ψέγεται οὐχ ὡς ἁμαρτία μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς κακία τις 
Ἵ ς " 5 Ἃ ΄ -» 

Ἢ ἁπλῶς οὐσα ἢ κατά τι μέρος, τούτων δ᾽ οὐϑείς. τῶν δὲ ς 
᾿ ᾿ ᾿ 

ὅ περὶ τὰς σωματικὰς ἀπολαύσεις, περὶ ἃς λέγομεν τὸν, 

81. μὲν οὖν] ΚΡ» μὲν. 84. νενικηκώς] ΚΡ νικῶν. 

81 --1148 ἃ 4. Ῥυῖον δἀυπτηρναύαν ἡ κατὰ πρόσϑεσιν λεγομένη. 
84. Θαυοά ευἱψϊηθπιη ,, καὶ ϑυμοῦ“ (ν. 1140 Ὁ 19; οἂρ. 17) ααἀάτίαν, 

Βαργῶ γϑὰ 80 ἀδοταῦ; πθαὰθ θηΐτη τῷ ϑυμῷ, ατδηηατδτη οὖ 1086. οοηὐγο, 
λύπην τινὰ Βυγρὶῦ βυσπατιθ παροὺ ἡδονῆς σθῆσβ, ἴῃ {Πὼ ἀθἢηιθίομθ 
»ἀναγκαῖα μὲν οὔ, αἱρετὰ δέ“ Ἰοοιβ ογαῦ. 

8ῦ. ὥσπερ ἄνθρωπος (86. ἔστι) ὁ τὰ Ὀλύμπια νενικηκώς 586. οὐ τὸν 
αὐτὸν δὲ τρόπον τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ οἵ περὶ ἐκεῖνα ὑπερβάλλοντες 
ὡς εἴρηται ν881. 82 ἀκρατεῖς μὲν λέγονται, οὐχ ὡσαύτως δὲ τοῖς ἄλλοις. 
Π οβιαθγαίαν 5ῖπθ ἀπθϊο ἴῃ ΠΟΟ 51121}1 ῬΏΘΠΘ ΒΈΡΘΙ τηοᾶπτηῃ οὖ θυ θΟΥ Τη 
οἰθρϑηίία οὖ δα βϑηξθηξίατη πϑὰβ; δὐθατηθη ἐτιιβύγω, τοῦ ΔΟΌΤΩΪη6. τη 6] ]1ογῶ 
οἰΠοϊαηύαν, ἸΔθογαυ ἰδ] ατιθ ἴῃ βοηξθηθῶ ῬγῸ πϑὰ βουϊρύον!β ἃ] αδϑηὔιι 
γι] θϑύϊαθ ὑο]θγαπάτιμι 6886 ραΐύο. Ευϊὺ Ἰριθυν ὁ κοινὸς λόγος 56 ἄνϑρω- 
πος 8θὰ ἀκρατὴς (ἁπλῶς), ὁ ἰδιος λόγος πἷπο ἄνϑρωπος τὰ Ὀλύμπια 

- ψενικηκώς {Π|πὸ ἀκρατὴς ϑυμοῦ. 
ῷ, σημεῖον δέ: τοῦ ἑτέρους εἶναι 1147 Ὁ 84: 1148 ἃ ὃ. --- ΟἸμηΐμο 

περὶ ἀκρασίας πῦτη κακία ἀϊοοπᾶδ δῦ 1ῃ αὐτδιηατιθ Ῥαυ θη ΟΘΗΒ6Υ1, δὰ 
1140 Ὁ 2 «ἀποίανίτητιθ. ἴῃ μᾶο ἀθ σῷ ἴω ἀραύαν, αὖ αὔτιι κακία ἃ ἢ 
ἁμαρτία εἷὉ απαρταῦαν, Βα θθμαὰΒ. τϑρυ!αῖα δὰ αἀὐδηη ἡπάϊοϊω αἰπ]ρῚ Ῥδν 
βαουῦ 1180 Ὁ 11 --- 1186 ἃ 8. Ηδο νϑῖὸ δαβιιὐῶ αἰγοβαθθ τοὺς ἀκρα- 
τεῖς ὀθηβθΐπητβ ἀδικῆσαι, προαΐτοβ ἀδέκους ν6] κακοὺς 6886 (οὐ γὰρ ἐκ 
προαιρέσξως καὶ προνοίας), πθαΐγοΒ ἁμαρτήματα ἰφῃύαμι. οοτητηἸ δ 
(111 οηΐπι ἴῃ 115 ἀγνοίας). ΕΛ οϑὲ ρῥτοΐθοϊο ρϑυϊοα]αμη, δὶ ἤπιηο ἴῃ τηο- 
ἄσπι ἄϊνγθιβθ 46. αἰσγοαὰθ ρϑποθ βύαθαδθαι., πθ θἰΐϊδιη ἰρθὼ ἡ ἀκολασία 
5016 νἱάθαϊαν κακία 6886, οὖ ἡ δειλία ἡ χαλεπότης ἡ ἀδικία Ῥγτορτῖθ 
αἸοίω τηΐηθβ. Αὺὖῦ ἰριθαν αἀἸοθιηιιβ Αὐϊϑίούθίθιη (ἃ αποᾶ σϑυτῖὰ οϑὺ) ἴῃ 
ΟἸΓΟΙΙΒΟΥὈΘΠαἿβ. σΘΠΘΥΙΌτι5. δια 5101 Βθιηροι οοπβύαγθ, φαῦ 1ΠΠππὶ ΘΧ ἰϑίο 
γα]ρὶ ἡπάϊοῖο (,,, ψέγεται ““ ν5 8) 1ἃ ἰαηύτμι βαστη ἴβοοσθ αὖ ἡ ἁπλῶς 
ἀκρασία ρῬτῶθ οοὔθυϊβ βθύθύθ ποίδπμαα βἰύ. 

4--Τἴ. ϑοαυΐδιν ὁ ἁπλῶς ἀκρατής: ἄθδ ὁ απδθ πη αἰ βοίμηιβ 1πι- 
ῬΓΟΡΔΌΙ πποᾶο 1 νουὶβ 1146 Ὁ 19---94 ῥγαθοθρία 6586 νἱἀθθαμύαν. -- 
Ουῦ ἴῃ τ Ῥυορυίαμη τἰπὰπὶ οϑὺ τὸ περὶ τί; πᾶπὶ {Ππ4ᾷ ,,ἍἜ) μὴ τῷ προ- 
αιρεῖσϑαι.. . .““ ν8 6 (16. 17) αὐτίαπο ἀκρασέας σΘμΘΥΪ σΟΙΠμ1116. οϑῦ. 
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ς -» ἦς -» 

Ἡ σώφρονα καὶ ἀκόλαστον, ὁ μὴ τῷ προαιρεῖσθαι τῶν τε τι1860 
ς . : - - ΄ 

ἡδέων διώκων τὰς ὑπερβολὰς καὶ τῶν λυπηρῶν φεύγων, 
πείνης καὶ δίψης καὶ ἀλέας καὶ ψύχους καὶ πάντων τῶν 

περὶ ἁφὴν καὶ γεῦσιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν 
φ . 
διάνοιαν, ἀκρατὴς λέγεται. οὐ κατὰ πρόσϑεσιν, ὅτι περὶ 10 

΄ ΄ 7 -» 3 5 ς - ΄ - δὰ 

τάδε, καϑάπερ ὀργῆς, ἀλλ ἁπλῶς μόνον. σημεῖον δὲ 
3 

καὶ γὰρ μαλακοὶ λέγονται περὶ ταύτας, περὶ ἐκείνων ὃ 
»" -" 3 Ν 

οὐδεμίαν. καὶ διὰ τοῦτ᾽ εἰς ταὐτὸν τὸν ἀκρατῆ καὶ τὸν ἀκό- 
λαστον τίϑεμεν καὶ ἐγχρατῆ καὶ σώφρονα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνων 
ἀκ . ᾿ . ΚΑΣΜ ς ι ι ΄ 3 Ν 

οὐδένα, διὰ τὸ περὶ τὰς αὑτάς πὼς ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι 
Ζ 3 4 

οἱ δ᾽ εἰσὶ μὲν περὶ ταὐτά, ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως εἰσίν, ἀλλ᾽ 
» 5 - » 

οὗ μὲν προαιροῦνται οἱ δ᾽ οὐ προαιροῦνται. [διὸ μᾶλλον ἀκό- 

ΡΝ σι 

0. τῶν τε] ΚΡ τῶν δὲ (ΡΜ τῶν). 1. ἰονύ. βου. καὶ τῶν λυπηρῶν 
ὁτιοῦν φεύγων (οτι. Μ᾽). 11--253. [διὸ μᾶλλον --- ἰσχυρά] πο Βυΐα5. 
βαηὺ Ἰοοῖ; δ ργοχίπια, 39---Ὁ 14. Υἱχ οὐ Αὐϊβίοί 5. 

ἴ. καὶ τῶν λυπηρῶν φεύγων: πὰ καὶ τῶν λυπηρῶν τὰς ὕπερ- 
| βολὰς φεύγων" ἴπηὸ ἴᾷδ6ο βαθὺ ἀκόλαστοι οὐ ἀκρατεῖς ἀποα ᾿ρβδῶτῃ γο- 
; Ταρίεα 5. αρβϑηύίαιη ἐδ πᾶγη τη βου ἴθυγ6 πθαπθιηῦ, ν. 1118 Ὁ 28-- 88; 

Ηΐο γβ 18, 19: 1104 ἃ 18 5. Εἰχ ᾿ρβ18 ἰσιθαν γου 5. ἔα]βῶ βοηῤθηύα οἵἢ- 
οἴδατ; αἴατιθ τθ5 Ββαροῦ πϑαῖιθ θη θμἀδἐϊοη θα ὰθ Θχουβα 001 Ἰοοιβ. ϑϑβῦ. 
ΟἿ οὐὔϊδιη δὰ 1100 ἃ 38 5. 

8. καὶ πάντὼν τῶν περὶ ἁφὴν καὶ γεῦσιν: ἀθοθὺ Θπΐτη ᾿πέθυ 68 
απᾶθ. γϑοθηβθθαηΐαν τη ΡΥ τηθηὐϊο τῶν ἀφροδισίων (ν. 1141 Ὁ 27). 
Ἰοθθαῦ. νουῦὸ γ6] στϑούϊιβ ϑυαῦ οτηϊθθγθ νϑυρθὰ καὶ γεῦσιν, υὖ 1118 ἃ 2056. 
(1281 ἃ. 12 --- 18) ἀδηπομβένγαξιμι οϑῦ; πιοο μᾶθο αὐἰάθηη αὐϑθβίϊο Ρ1Ὸ 
Βαΐι5. ἸΟΟῚ γϑοπθ Βα Ὀ Πἶον ρούθναῦ νἱάϑυϊ. 

11 5αᾳ. σημεῖον δέ" καὶ γὰρ μαλακοὶ... ὕθδαμι Ππρταθ Π ΠΟΙΏ]Πη6 
ἀκρατὴς (,,λέγεται" γ8 10) τόνϑγα, δια ἰβέδτη σοπθυιτι αἰ υθη ίατη 5ρ6- 
οὔδιθ, ῬΘῚ ϑαπὶ ΒΥΠΟΉΥμΙΪ μαλακὸς ῥτοθαῦαν, ααἷρρθ αποὰ ομηπῖπο δ 
αἸζογατη ΠΠπᾶ σθητβ ἀκρασίας ποὸη τοίδγαθισ. [πὰ Ἐμοῦ. αὐἰάθιη ὃ μαλα- 
κὸς περὶ τὰ ῥάϑυμα 6586 ἀϊοϊδαν, 56 46 μῖ8 πούϊοηϊ τι τηοχ οᾶρ. 8 
ὉΤΉΡΠἶτπ5 ἀρούαν. -- Περὶ ταύτας (1. 6. τὰς σωματικὰς ἀπολαύσεις (γ8 5) 

᾿ 8δίαμθθ τὰς ὑπερβολὰς τὰς ἐν ἐκείναις (γ5 7); ἀπᾶθ Ῥ6. Ὡπδ]ορίαμη ἴπ66]- 
Ἰερσίδαν. ,, ἐκείνων οὐδεμίαν" γ8 12 αἴοὶ ςωτῶν ὑπερβολῶν, ἴῃ αὐἰραβ 
αἰδθυαμ σθπτβ ἀκρασίας γουβαύαν “ (οἷ. τοὺς ὑπερβάλλοντας 1147 Ὁ 82). 

ΕΣ ΨΚ ο Ψ ΨΥ 

11---2ὃ29. διὸ μᾶλλον ἀκόλαστον ἂν εἴπομεν... λύπη ἰσχυρά. ΔῸ 
1ηϊδ1ο, ααἱ ἀΠροπίθυ μᾶθοὸ ρου γαοίανουῖ, ἀπ τθα 1ῦ οὰν ὑαπάθια ἢ. 1. 46 
αἴνθυβῖβ αὐδδὶ συϑαῖθιβ τῆς ἀκολασίας ἀροπάπθπῃ ἔπουϊῦ. ΕἼηραΒ Ἰρτθαν 
τηθπξθ, αϑ Θ.Ἱ Ρούϊα8 αὐ οὐαηΐπο χβέρων αἀπδῖὴ ατιῖβ μᾶλλον ἀκόλαστος 
8:0, Τα νϑῦὸ θαβϑάθῃν βϑθηϊθηξαβ, βἰτηλ] τη νουθῶ ἴὸ Βα ΡΘΌΪ5. δἴατϊιθ 
1160 231--81 παντὶ δ᾽ ἂν δόξειε χείρων εἶναι... τί γὰρ ἂν ἐποίει. ..: 
ν. 10. Ὁ ὅ--18. Οὕο ἴοοο οἰβοῖδαν τὸν ἀκρατῆ αἀπΐρρθ ἴῃ απὸ νἱβ αὔθ: 



448 ἈΑΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ΕΤΉΙΪΟ. 

τ48418 λαστον ἂν εἴποιμεν ὅστις μὴ ἐπιϑυμῶν ἢ ἠρέμα διώκει τὰς Ἡ ο 
ὑπερβολὰς καὶ φεύγει μετρίας λύπας, ἢ τοῦτον ὅστις διὰ 

20 τὸ ἐπιϑυμεῖν σφόδρα" τί γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιήσειεν, εἰ προσ- 

γένοιτο ἐπιϑυμία νεανικὴ καὶ περὶ τὰς τῶν ἀναγκαίων ἐν- 

δείας λύπη ἰσχυρά!) ἐπεὶ δὲ τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ τῶν ἡἠδο- 
νῶν αἱ μέν εἰσι τῷ γένει καλῶν καὶ σπουδαίων τῶν γὰρ 

ΕΥ 

18. ἢ ἠρέμα] ΚΡ ἠρέμα. 28. τῷ γένει] ΚΡ τῶν γένει, ἴοτὺ. τῶν φύσει. 
τῶν γὰρ] ΚΡ τῶν δ᾽. 

οὔσαση τη] Υ ῬΘΥΟΙ Ια αΥ τηϊητι8 ΒΘΥΘΓ6 νἱψαρογδηᾶατη 6886 αὐϑηὶ τὸν 
ἀκόλαστον, φοαὰθ ρΡογαποίἃ τῷ αὐιϑθβθϊοπθιη θυ Ηἶ τη 8 51 πὸη ΟδρΙ 15 6, 
εὖ ᾿π75. ἸΙΌτῚ γγορυίατα. πᾶ αἰ οομπβιἀθγανθυῖϊθ σοραΐανθυίδατιθ θὐϊδη 
απδθ ῬΥΟΧΙπδ, γ8 22 866. ΒΘαυδηὔ} ΒΌΒΡΙΟΙΟΏΘΙ Ἰηονθσθ, ἰΐῶ ἔουβιθαη 
Ὧἀθ Ὠ18Β γβ8 1ἴ--- 22 οθηβθϊῦ 1) Π181 ἀθβϑὶῦ ἃ]ασδ, Ρᾶγ8 απ γτο8 δὰ τὴν 
ἀκρασίαν ὑταπβάποαθαν, πα6ο δὰ αἀϊβραύαθίϊοποιι περὶ ἀκολασίας (ἴθ τ. ΓῚ) 
Ῥθϑυθίπουθ; 2) βῖπ ἀθβιηΐ ἰδ] 1ὼ, αὐστιτηθηύατῃ ᾿ἰϑυαἃ τηΐηι8 ΘοΟΙητη οἄο 060 
δ οἂρ. 6 Δα]απούμπμῃ 6886; 8) ἴῃ 60 1ἰῦγο, απὸ 1118. γϑυρα 1160 ἃ 31--81 
Ἰοραμίαγ, οουΐθ ποη ἀθβιθυαυ Πδ6ο. 

22 --Ὁ 14. Τίρυαπι δίαμιθ ῬΘΥΒΙΤΩΪ1 τηοο, 564 ρΡ] αν θα8 σϑυθὶβ. οὖ 
1 αὖ ἀπαπὶ βᾶπθ δια Ῥυϊοσγθι ἀυραιηθπἐαθ μοι δἀάδαύαν, οϑάθιῃ δχρ]ῖ- 
οὐηδαῦ αὐδθ τηοᾶο 1147 Ὁ 238 -- Ὁ 81 --- 1148 ἃ 4 Ἰορίπηαβ. ΑὉ θοάθῃι 
Θῃΐπὶ 1πηἰ{10 (ἐπεὶ δὲ... 1147 Ὁ 28 οὐ 1148 ἃ 22) βϑύτηο ρτοΐθοῦιβ 
Ῥυπηᾷ βϑηὐθηὐῷ (1160 --- 1147 Ὁ 88, Ηἷο ---1148 ἃ. 38) πο ἰαμπύαπι θδη- 
ἄθπὶ ἔθυθ τϑπὶ ΦΌΒΟΙ γὖ 868 οὐΐϊδηι Ῥᾷθηθ θαπάθηι πηθι ὈΓοσιπὶ οΟμβύστι- 
οὐϊοπθιι Θχβιθοῦ; αἴατι 1147 Ὁ 8 ---1148 ἃ. 2 γ68 Ῥγοροβιί Ῥθ1 5112116 
αὐοδάδῃι 111 υβύγαθαν, 810 1148 Ὁ 0---1Ὁ 46 οᾷδοτη μβαπᾶ ἔθ] Ἰοΐουθ βαθοθϑϑτι 
ῬΘΥ 5112116 ἀρὶδιν, πυοὰ γοῖὸ 1148 ἃ 2---4 Ὀγονῖῦου ἀϊούπτη οϑῦ, πο 
6556 ἴῃ ΠΟΟ β'ῬΌΠΟΙΘ τὸ ψεκτόν, 1ἴᾷ 1148 ἃ, 28--- Ὁ ὁ ἀριηοηβίγαξαγ : πθατι8 
Θμΐτη ἈΠῸ: ὑπερβολὴν ψεκτὴν 6886, 81 ᾿ρβῶ ΤῸ ῬῸῚ 886 φύσει τῶν αἶρε- 
τῶν 510. --- Αἴαα! Βᾶθο αὐϊάθπι 60 ΒΟΥΙΌΘΠΑῚ σθηθτθ Ῥγοροππηΐαν, αὖ 
Ῥυϊμδ ΡΟΥΘ), 511π}1}} τηοᾶο ἱπιροαϊζατη ἃ6 1] ἀθ αὰὰ δᾷ 1147 Ὁ 
28. δρίτημβ, θχοϊρὶαῦ δύο ααδθ γϑούθ Μαυχθῦο ᾿πβῖσπθ ἀνακόλουθϑον 6886 
νἱἀθθαίαν: πδηὶ Ῥγούαβιβ δεὸ ὅσοι μὲν ὃ. 38 ἴπ ἃροδοβίῃ μοχϑηρία μὲν 
οὖν Ὁ 2. ᾿ποϊαϊ. 

Νο ρίαν ααδθ 46 βίῃρα  !β νου 18. δία ταθ βθηύθηθ 8. δἀποίαπαδ βἰμὺ 
αὐ881 οαριΐθ οαγοαηῦ, 181} ἀϊοδη αὐἱὰ Πᾶο ἴῃ τὸ βϑηξίδιῃ. Εἰ ΘὨΪ ΠΏ 
αὐδ 1147 Ὁ 28 βαα. οὗ αὐδ 1148 ἃ 22 βαα. ὑγεαᾶϊα βαθὺ, ἰὼ ᾿πῦθι 56 
Βαρθηῦ αὖ οὐ ΟὉ 5ἰμὐπαϊπθιη οὖ οὐ αἰ δυθηύίαβ οοπύγα, ταὐϊοποτα 81, 
αἰτᾶααθ ἴῃ οοᾶάθιη ΠΌγῸ δοάθιηααθ οαρὶθ 688θ.0. Νϑο ἰδίηθῃ ῥυιᾶθῃβ 
ΑΥΌΙΘΥ βἰτη]ϑν ἢ16 Ἰυαιοαιῦ ἃς ποὸβ δα 1146 Ὁ 14 ---34 πἀϊ]οανίμηιβ; 
8664 Ῥοβύθυϊου. παθο ἀϊβραύαξίο 1148 ἃ 39 βααᾳ. οὐηηῖηο Ρϑυϊρῃγδϑίδθ ροὔϊιϑ 
γϑύθυυϊτηΐ τη τη απ ᾿ρΒαπι Αὐαἰδί οὔθ! θυ ἁπούουθμι ρυοάθυθ νἱἀθίαν. 

28. αἵ μέν εἰσι τῷ γένει καλῶν καὶ σπουδαίων: αὐππτὶ αἵ ἐπιϑυμίαι 
καὶ αἵ ἡδοναὶ 6 ποίυτ τῶν ἡδέων δὰ αὐδθ τοίδεπηθαν ἀρύαθ βίη 
(τῶν γὰρ ἡδέων“ νΒ 38), ῥβδηθια ταῖς ,,αἵ μὲν““ ορροβίξα, ἴῃ ραυὶϊ- 



ψ' 
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ἡδέων ἔνια φύσει αἵρετά, τὰ δ᾽ ἐναντία τούτων, τὰ δὲ 

μεταξύ. καϑάπερ διείλομεν πρότερον, οἷον χρήματα καὶ 
κέρδος καὶ νίκη καὶ τιμή" πρὸς ἅπαντα δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα 

96. ΚΥΝν διειλόμην. 20. ἅπαντα δὴ] ΒΕΚΚ. ὁ. 1]. ἅπαντα δὲ. 

ἐΐοπθ τῶν ἡδέων 500) πρὶ ΠΙοοθαῖ; ν. τὰ δὲς ὈΠ νβ 34. --- ϑαπὺ ἸρΊθυΣ 
γ8 34 ἐτία πυσηθῦο. Αὖὐ οχ οὐπηῖθυβ Πῖ8 1]. 4--- Η Ἰϊαπν ρδΥ Ἰ ]Οπθ τ 151 
ἴῃ ἄπο ρθπϑία πὸ πονίπηθβ; Ὑ. δά 1147 Ὁ 28: αὐἱὰ ἰσίίιν καϑάπερ 
διείλομεν πρότερον γ8 2ῦ᾽ Οποάβὶ Θπίμι απδογθγθύθσ, αὐ πο 4θ στ 68 
το απᾶ, ἀϊδβραϊαιίομπθ οοποὶαἹ Ῥοβδιῦ, πῸ}1Ὸ πϑροῦϊο θἐϊδτη ΡΙαγα Βθπογᾶ 
οἰβοθύθιησβ; γνϑὶαΐ οϑῦ ργορσὶδ απαθάδτη ἡδονὴ αὐδ8 ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν 
πράξεσιν ἀκολουϑεῖ, ἀΐνοτϑοω 11 ΔῸ 1158 ἀπδθοῦπαθπθ εἶς βαπὺ: ἄνευ γὰρ 
ὑπερβολῆς ἐστίν. Νδ6 ἰάταθη ἰὰ ἀΘΊθν αὐἱα ΘΟ]ΠΡῚ ροβδὶῦ; βθᾷ απὐοὺ 
ἀϊοίω οὐ ἀἰβυϊποία, 5 σθπθτᾶ. --- ΕἸΡῸ νἱάθπάθπτη, αἀπδθπᾶτῃ ἢ. 1. 781 
βίη ἐτῖα. Ουδθ αὐδοβέϊο οὐ ηΐβ ἴπ ὈΥΠΟ ΘἜΠΘΥΘ ροβὶύα οβῦ; δ] θυ 
Θηῖμα Ππϊὸ οοπέγανζθμη, ἰογέϊασπα ᾿ηὔθυ αὐτασαατιθ τηθαϊατη δϑῦ. ϑαπὸ παύθτῃ 
ῬΥΪΠΊ8, {Π18 τῷ γένει καλὰ καὶ σπουδαῖα γ8 28, οδάοσιη φύσει αἵρετά 
γ8 24, φύσει καλὰ καὶ ἀγαϑά ΥΒ 329, ῬΟΥΤῸ περὶ ὧν ἐπαινετὸν σπουδά- 
ἕειν γβ 82, φύσει αἱρετὰ δι᾽ αὑτά Ὁ8. Θαᾶ ἴπ οορίᾷ ποτηΐπατῃ δααϊἰᾶ 
Ρ]θευσηαπθ γοοθ φύσει γε] τῷ γένει οανθίυγ, π6 τὸ καλὸν καὶ ἀγαϑόν, 
τὸ σπουδαῖον «πἀϊθηΐο5 46 ἱρβῶ ποπθβίδξθ οοριξθιηθβ, βθα 46 115 ρούϊιβ 
ααδθ οἰΐδιι ἀθυβασ Βαθθαύ. Ετρὸ τὰ ἐναντία πιϑοθεβαυῖο δυππὺ καϑ'᾽ 
αὑτὰ φαῦλα, φύσει μὴ αἵρετά; αποα ρὍπι5 τποὸχ Ὁ 1 5844. ΘΟΙΏΒΊΘΙΙΟ- 
γαῖαγ. Ουδθηδτη γοῖὸῸ μεταξὺ Βθὰ μηδέτεραϑ Θὕῦτι δπΐτη οὗ ᾿ρϑου :) 
Βουτιπὶ ἡ ὑπερβολὴ ἰαπίατι ποίαπαδ, 510 (, καὶ τὰ μεταξὺ... .“ ἃ 37), 
ν᾽ ἀθὈϊξαν δογαπάθτη γθοῦπβ αϑὰ8 ὉΠ αἱ τοῦ φύσει αἵρετοῦ ΒΕΌΘΓΘ. -οὐοᾶ 
γι άθδσητβ ΔΠΠΟΙ ΡΘΙ ΘΧΘΙΏΡ 8, γ8 2ὔ 5. δ]]αύδα τθ8 1ΠΠπβέγοίανυ. ΟΘαξ ἴπ τὸ 
Ῥυϊστη αὐἰᾶθπι δια ὶσοῦστ, ουὐαβπατα ἰδηᾶθτη σϑπθυῖβ βἰηῦ χρήματα 
κέρδος νίκη τιμή γ8 2ῦ; γῥτοχίτηθ ϑηΐτη δηἰθοθάπηῦ τὰ μεταξύ. ὈΠῚ- 
δϑηξίαβ γογῸ ΟΥ̓ θὰ8 ῬΘΙΡΘΙΒ18 1ἃ 58η6 Θοπβέβ 10, 1118. Τα ϊτῸ τηοᾶο ἐπ 
ααδη ῬΥΤΩΙ σοπθτῖβ αποᾶ ΤΘΠΊΟ Εἰ ΒΒ᾽ ΠΩ Ότη οϑὺ ἀϊοία 6856: Υ. μτὰ τοιαῦτα“ 
γ8 36 απἰθιβ ορροπυπίυν τὰ μεταξύ, αἴαπο τὴν τιμὴν ἄθππο γβ 80. 
Αὐααὶ Ῥγούβιιβ δδάθιῃη 1141 Ὁ 80 8. (εἴ. ἵν. 88. 834) 6Χ δἰξοσο ΒΘΠΘΓΘ ογαπῦ 
αὐοα Π|16 οταῦ , τῶν ἀναγκαίων μὲν οὔ, αἱρετῶν δὲ καϑ᾽ αὑτά“. Ρτο- 
ῬΔΌΪ6 ἰριθαγῦ, ϑὰπὰ ααἱ δἰΐθεθτη ΘΠ ᾺΒ ῬΥΙΟΥῚΒ  ἀἰδραναξίομῖβ Ρυπηαπι 
βαῸΠ) ΘΘΠα8᾽ ἔδοουῖδ, θέϊδια ἴπ δἰθθυο σθπθῖθ, τὰ ἀναγκαῖα καὶ σωματικὰ 
γοοδπίθπι τὰ μεταξύ, δαπάθιῃ ϑαούογθηη βθαὰὶ. ὅϑ1π ἤπο βοηξθηξίδθ ρ6ὺ- 
γοηϊοπάπτη οβϑὺ, Ἰατὶ αὐοᾶ 1116 (γ. δὰ 1147 Ὁ 28) πο βαἐϊβ οδαύθαση 6888 
γἱἀοραΐξαγ, Ἠΐὸ ΡῬτο ταὐϊομθ οὐ ΡΥ ΙΕ ΟὨ]5 γ8 28. 234 οὐ Ἀγβιιπηθη ῥα λοι 8 
γ5 28 8ᾳ. πθορββασῖο οοποϊπαοίατ: τὰς “σωματικὰς ἡδονὰς οὐκ εἶναι τῶν 
φύσει αἱρετῶν γ6ὶ] οἰΐατα περὶ τοιαῦτα οἷον περὶ τροφὴν οὐκ εἶναι 
σπουδὴν ἐπαινετήν (ἃ, 81. 82). ϑϑηύθηία β58π6 π66 σϑεᾷ 60 φῥγοΐθοίο 
Αὐϊβἐοξθ!οα. -- ϑαπῦ γϑῦο πᾶθο οπιηΐδι ο᾽π5 αὐἱ, ἄστα δοοαγαίίαβ αἰδύϊη- 
στιθσθ σα αἰΐϊδαθθ ποτηΐπα ϑχοοριζαῦ, ΤΠ ΠΟΥ ᾿παραν ΟὈὐβουγαῦ Ροὐϊαβ 
τοῖα αὐδτη 1Ππδὐγαῦ ἴπαὰθ ἔαϊθα πϑοορίπαῖο δίαπθ ᾿πγιθαβ ᾿στυϊῦ. 

206. πρὸς ἅπαντα δὲ: Βῖπο ἱποποαίαγ ἃροᾶοβῖβ δὰ ΠΙσᾶ ἐπεὶ δὲ 
γ8 232: β0α 501. πρὸς ἅπαντα δὴ --- καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ τὰ μεταξύ: το 
αὐἰάθμι οορσαθαῦ, ἴῃ μῖ8 οἰΐδιι τὰ μεταξὺ ὩρΏΟΒΟΘΥΘ; “δὖ νἱᾶθβ 8158 τϑ- 
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ιἰὐϑετκαὶ τὰ μεταξὺ οὐ τῷ πάσχειν καὶ ἐπιϑυμεῖν καὶ φιλεῖν Ἡ ὁ 
ψέγονται, ἀλλὰ τῷ πῶς ὑπερβάλλειν. διὸ ὅσοι μὲν παρὰ ᾽ ᾽ν Ἷ νι 9 : ὡ 0 

Ἁ ᾿4 ἦν ᾿] ΄ - ΄ -" 

τὸν λόγον ἢ κρατοῦνται ἢ διώχουσι τῶν φύσει τι καλῶν 
: “ ᾿ ν Ἂι Ἷ 
80 χαὶ ἀγαϑῶν, οἷον οἵ περὶ τιμὴν μᾶλλον ἢ δεῖ σπουδάξοντες 

ἢ περὶ τέκνα καὶ γονεῖς" καὶ γὰρ ταῦτα τῶν ἀγαϑῶν, καὶ 
ἐπαινοῦνται οἵ περὶ ταῦτα σπουδάζοντες. ἀλλ᾽ ὅμως ἔστι 

ς ι Α " ΄ -“ ς ΄ ͵ 
τις Ὁπερβολὴ καὶ ἕν τούτοις, εἴ τις ὥσπερ ἡ Νιόβη μαᾶ- 

, ᾿ ᾿ - ͵ ἢ τ ς 
χοιτοὸ καὶ πρὸς τοὺς ϑεέους, ἢ ὥσπερ Σάτυρος ὁ φιλο- 

18. πάτωρ ἐπικαλούμενος περὶ τὸν πατέρα᾽ λίαν γὰρ ἐδόκει 
μωραίνειν. μοχϑηρία μὲν οὖν οὐδεμία περὶ ταῦτ᾽ ἐστὶ διὰ τὸ 

» -" Φ 

εἰρημένον, ὅτι φύσει τῶν αἱρετῶν ἕκαστόν ἐστι δι᾽ αὑτό" 
᾽ν ν᾿ ᾿ κι ἫΝ ᾿ ΠΌΣΑ , ς ᾿ φαῦλαι δὲ καὶ φευκταὶ αὐτῶν εἰσὶν αἵ ὑπερβολαί. ὁμοίως 

. Ἀτς 5: κὸν τ τον ᾿ ᾽ , ᾽ , ᾿ ὙΦ ΘῚ 
ὅ δὲ οὐδὲ ἀκρασία᾽ ἢ γὰρ ἀκρασία οὐ μόνον φευκτὸν ἀλλα 

καὶ τῶν ψεχτῶν ἐστίν. δι᾽ ὁμοιότητα δὲ τοῦ πάϑους προσ-. 
, ᾿ 3 ᾿ “ , ᾿ Α ἐπιτιϑέντες τὴν ἀκρασίαν περὶ ἕκαστον λέγουσιν, οἷον κακὸν 

217. οὐ τῷ] ΚΡ οὕτω. 84. καὶ πρὸς] ΚΡΜ» πρὸς αὐτῶν. 
4. Κν φαῦλα δὲ καὶ φευκτὰ καὶ ἁμαρτήματα (δίχα. ΜΡ). 1. ΒΘΚΚ. 

περὶ ἑκάστου; ΚΡ πρὸς ἕκαστον (ΡΝ περὶ ἕκαστον). " 

οδρ ϊβ γαύϊομθη ἀἰβυϊποίίοπῖβ δ αὐδπηὶ ρουριυυν (,, διὸ...“ ν8. 28) 1π- 
ΠΥΥΠΟΙΊ. : 

28. ἀλλὰ τῷ πως ὑπερβάλλειν: Ὁοη τι8]6 ἀ]αυοῦ 11. οὐ οαϊ. καὶ 
ὑπερβάλλειν; ταοᾶο αἀδεαῦαν τοι! τῷ πῶς καὶ τῷ ὑπερβάλλειν“. 

29, ἢ κρατοῦνται 5ἴπο οοπβέγτιοὐϊοπθ; ΠΘαῸΘ Θηΐτη Ρ6Ὶ 86 Παποὺ ὑπὸ 
τίνων Ἀρατοῦνται. 

80. οἷον οἷ περὶ τιμὴν. ..: Ῥγπάθηΐθυ β8η8. ΠΟΠΟΥ ῬΟὐ Ββ᾽ ΠλΠΠ ΘΧ 
1118 αὐ γβ 3ὅ. 36 φηυιπθγαύδ, βαθὺ μἷο Δρρϑι]αῦασ:: ταΐτθ ϑηΐτη τὸ κέρ- 
δος ἀϊοοτοίασ φύσει καλὸν καὶ ἀγαϑόν (γ5 29); οὐ τηῖτθ πϑραγθίυυ περὶ 
τὸ κέρδος μοχϑηρία 6886 (Ὁ 2); οἵ. δᾷ 4.2. Αὐ ἡ τιμὴ οὐ 1185 αὖ 1110 
ἃ 238 καλὸν νἱαἀοίαγ, οὐ δϑὺ ἴπ δδάθιη ἡ ὑπερβολὴ Ῥᾷθῃθ ἃπθθΡ08 8ῃ κα- 
κία 5; ν. φιλοτιμίαν 4 10. 

845, δ ϑαῦγτο ἰβύο 11 δἱταμθ πούμμπι. 
ῷ. μοχϑηρία μὲν οὖν... Ουοα νοοθ ὅσοι ἃ 28 ἱποθρύμπι δϑὺ ἃρο- 

ἀοβίη ἢαρσιαθαῦ οὔτε μοχϑηροί εἰσιν εἶ προαιρούμενοι ἁμαρτάνουσιν, 
οὔτε ἀκρατεὶς εἰ μὴ προαιρούμενοι. --- Ἠδύϊοποτα.͵,, ὅτι φύσει τῶν αἷρε- 
τῶν ἕκαστόν ἐστι δι᾿ αὑτό“ (Ὁ 8) δὰ ρτορθεαπᾶδηι βοηὐθηὐίαμι παπᾶ βῖ- 
ἤσογθ, βρη ΠοδνἽπητι8. 78 τα. 

Ἵ. περὶ ἑκάστου ΒΕΚΙ. τοίογθπμάθχῃ δα λέγουσιν. Αὐ 507. ρούϊα8 σατῃ 
ορ ϊτπιῖβ 11, περὸ ἕκαστον, αὖ τὸ προσεπιτιϑέντες Βαροαῦ απὸ βρθοὐθὺ; 
δῷ Θηΐτη πρόσϑεσις ἀϊοϊδαν αυὰ τὸ περὶ τί δᾶ τὴν ἀκρασίαν Δι ]]οἸαΓ, 
Οὗ, ἃ 10 ἀκρατὴς λέγεται οὐ κατὰ πρόσϑεσιν ὅτι περὶ τάδε καϑάπερ 
ὀργῆς. -- Π8. βοηξθηθῶ ρίαν ααᾶθ. 1147} 88---8ὅ ογαῦ. [π ἰβῦο δαΐθηῃ 
ΘΧΘΙΊΡΙΟ.,, οἷον κακὸν ἰατρὸν (λέγομεν) νἱᾶθβ Βιιθδύαμέϊνα, ἰατρὸν ὑπο- 
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ς » ᾽ κ᾿ " 

Ἢ α ἰατρὸν καὶ κακὸν ὑποχριτήν, ὃν ἁπλῶς οὐκ ἂν εἴποιεν κα- τ148508 
’, “ κὶ 39 ς..2 2 -» " " εἶ ᾿ τὰ ον 

κόν᾽ ὥσπερ οὖν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα, διὰ τὸ μὴ κακίαν εἶναι ἕκά- 
»»ν»» 3 ι ἐν μι ς ᾿ - » Ο 2 

στην αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ ἀνάλογον ὁμοίαν, οὑτῶ δῆλον οτι χὰ- 10 

κεῖ ὑποληπτέον μόνην ἀκρασίαν καὶ ἐγκράτειαν εἶναι ἥτις 
ΧΥ . ΕΡ; ἐν ΄ ν «Ψ0Ά ΄ ᾿ " ἐστὶ περὶ ταὐτὰ τῇ σωφροσύνῃ καὶ τῇ ἀκολασίᾳ. περὶ δὲ 

᾿Ὶ ἘΨῈ ΄ ’ Ἀ τ ᾿ 3 - 

ϑυμὸν καϑ᾽ ὁμοιότητα λέγομεν διὸ καὶ προστιϑέντες ἀκρατῆ 

ϑυμοῦ ὥσπερ τιμῆς καὶ κέρδους φαμέν. ξ 

10. τῷ] ΚΡ τὸ. 12. καὶ τῇ] ΚΌΜΡΟΡ καὶ. Ῥοβὺ ἀκολασίᾳ ΒΕΚΚ. 
Θοιπτηθ. περὶ δὲ ϑυμὸν! ἔοτί; καὶ περὶ ϑυμὸν δὲ. 18. ΚΡ ϑυμοῦ. 

κριτὴν νἱοθη τοῦ προσεπιτεϑέντος σούθῦθ; βοι]Π]οθὺ δα]θοῖδ, βαπύ 86]6- 

οὔϊνο κακός. Σὰ 

9. 10. ὥσπερ οὖν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα -- οὕτω... κἀκεῖ ὑποληπτέον 
μόνην... Νἧ Βᾶθο αὐἴάθηι ἴω ΘΙ θθαὔαν αὖ ἔΔΟΠΠ1δ, ϑιπὺ οὖ ρϑυβρίοαδ: 
οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ἱ. 6. κακὸν ἰατρὸν λέγοντες 50. κακίαν ἁπλῶς λέγομεν; 
δἴααθ πἰπο ἃ ὥσπερ απὸ ποσδξιν δᾷ οὕτω ἀπο αἰῆτγπιαύαν ἐγαπβίδαβ δύ. 

19. περὶ δὲ ϑυμὸν καϑ᾽ ὁμοιότητα λέγομεν. Ουϊ απδπίιπι ἢουὶ 
γῬοΐοβδῦ δαοίουὶ ἢ. οἂρ. ἔανθαῦ, ρθη δηΐδθ 886 νϑυθα ᾿πίθυραησαύ. Εὖ- 
δ αἀαστα ἱπ46 ΔῸ ἰηϊο ἃ 22 δᾶμππο τοῦ ϑυμοῦ 5. τῆς ὀργῆς ταθῃέϊο 
ὨᾺ]1ὦ, ἔαοίῳ οββοὺ (πΠ66 βἰπθ οδαβᾶ; οἵ, δὰ 1147 Ὁ 84) ργυδθοϊραυσηαιθ ΠοῸ 
ἀκρασίας σθηὰβ ροβύαϊαγου Ἰοσαπι 5101 ἀθὈϊδαση,, ἢ Εἰτηᾶ βοπ θη σθητι8 
Πα τα αἱθ δἀβουθοπάθπι 6886 υἱαθραῦτν. Οπδπηηαθπᾶτη οἱ απἱ ΠοΟ 
ἀϊοῦατιβ ϑϑϑθῦ βυαδάδπᾶσμη ογαὺ αὐ βου θουοῦ καὶ περὶ ϑυμὸν δὲ καϑ᾽ 
ὁμοιότητα λέγομεν (ἀκρασίαν) 56. δοἄδθπι τηοαο᾽ ἀίαιιθ περὲ τιμὴν οὖ ἴῃ 
γα υἷθ5 ἀθ ααἰθὰβ αἸούπμι οβί. 

1148 Ὁ 1 --- 1149 ἃ 20. 

Ῥγαείεν τὰ φύσει ἡδέα, ἐό χιυῖδιι5 αἰοένοηη, ὁ5ὲ, ναγίαβ οὐ σαιδαβ ἢέ, κέ 
φιυϊδιβάαηι ἡδέα εἰπὲ ηιιας φύσει ποΉ διΐ ἡδέα. ΤῊ φιίνιι8. δἱηνυξον 
αἶψιιο η, ἐϊΠ 85 υἱποηάιην οδὲ χιΐηπαηι ἐμᾶε Πιορυΐγιυ Πα 8 πιαϑοαγηζιι)" 
-- 1148 Ὁ 19. 7). ἐησιναγέν" ὉογῸ ἴηι φΘΉΘΥΟ ἰδίο τὰ ϑηριώδη (ημαθ ρῖ6- 
γαηιθ 6 φοηεγα Πορείμαην σοηέεβυθ οὐἐϊηοηέμν οὐ 7αην χιαδὶ ἐηπαία 
βιύηη) αἰχιια τὰ νοσηματώδη (ηϊαα 8ἴηριυβ ροίζιι8 αὐτὸ Ρ6Υ τιογϑοβ αὐ 
Ῥ»ῬΟΥ γγαυαμν οορμϑιοίμαἑηοην αὐοοϊατιγ) --- 1148 Ὁ 34 ---81. Οὐ γηδβοθεξεν 
απέοην τα τὐ ἤθη, πιαρὶβ ἀκρατεῖς αἰδαηνι8 χιρὶ ἐδίο τοῖο αἢ οοὐὶ αὐτὶρί- 
μηΐν χαθὶ κακοὺς ιν ἐοἐὲ α΄ τοϊοηξοβ ἔη ἑαϊὶ ἀοϊδοξαξίογια τογϑαρένυ; 

ηδὲ γογίε καϑ'᾽ ὁμοιότητα ποριΐγῖθιιβ εὐξαηλι" --- 1149 ἃ. 4. Νεημα οφμΐηι 
χιας αἰϊοίηνιιβ αὖ χιιαοάαηι ἑαμένηη, τῶν ἡδέων σοηόγα ρεγέϊηοηξ, 86 ἴηι 
χιοϊδεί υἱέϊογιν σοηογο, υϑῖπεί τη. ἰσηπαυϊα υοἱ ἔῃ βειρίαϊέαίο, χιιαφοιγχιια 
ἤθη οὐ ηιοάνην ἐγαγηβοιίηξ αὐὖ' ϑηριώδη αὐὲ νοσηματώδη αρροϊϊαγζιν 
ααοοίέδηιιο, 18. πορυϊηῖϑιιδ α φοη6γ6 τῆς ἁπλῶς μοχϑηρίας αϊδοογγνέιν". 
Τέορν, ἐσίξιο" ἔην ἐϊ8 χιεὺ πιοϊορέοβ αὐ ἑαϊία ἐγα]υιυπέν ἀκ ρα σία τις ϑηριώ- 
δης ἢ νοσηματώδης ποξαδτξιν ἐαπηιαηιν αὐυογϑιίην σογιι8 αὖ οὔ χιίαθ βίην- 
»ίϊοϊξον οὐ ργορυγῖο αἰτοϊξιν --- 1149 ἃ. 20. 
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ἘᾺΝ 

᾿ 1148» 1 

452 ΑΒΙΒΞΤΟΤΈΠΙΞ ἘΤΉΠΪΟ, 

ἰν -» 3 

μὲν ἁπλῶς τὰ δὲ κατὰ γένη καὶ ξῴων καὶ ἀνθρώπων, 

βοῶ ἐν Δ πον τῆς ἀκρασίας (τῆς οὐχ ἁπλῶς λεγομένης) ΒΘμαΒ: 
οὖ τίωῳ αυΐάθαι αὖ 1ῃ ὀχρῃΠολπάᾶ 6705 παδυτᾶ τῆς ϑηριότητος 8. τῆς ϑη- 
ριώδους ἢ νοσηματώδους κακέας ταῦϊο Βαρθοαΐαγ. Ουο μοίο απ οἱ ἢ- 
οἰδα αὐοα 1140 ἃ 38 Ῥγοχηΐβθαιθη οϑὺ,, ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοιαύτης δια- 
ϑέσεως ὕστερον ποιητέον τινὰ μνείαν“. 6. τ οὖ δχίγθιησμ οᾶρ. 7 
οοηΐογαβ. -- ἘΕϊβὺ νϑῦο πηΐνουβο μᾶθ6ο αὐδοδίϊο δῷ, αὖ οοπβοηξαηθαμι 80 
ὯΟΠ ΟἸηἶα, ἴδ 0111, οὐ Ῥυουβϑιιβ ρϑυβρίου θϑ8θ. Αγϊϑύοίθιθβ ϑηΐτη στα 
Τϑὶ ῬΘῚ 86 χηϊστῶθ δίατπθ τηΐϊπαβ οορηϊδαθ Θχθιρδ, ῬΥῸ 50]]6υὑῶ δα 88.185 
τηὰϊύα, ἀπάϊατιθ οοηροββδιθβοῦ οοηρθβίδαιιθ ΡγῸ ΔΟΌΠΆΪη86. 50 ἴῃ σού σ6- 
ποτ αἰδροπογθύ, ἔπτη ἰρ886 β10ὶ αἰ 9116. ορὰβ οϑ] θυ του Δβοϊ γθηᾶθηῃ ρτο- 
Ῥοβυῖϊθ ἔππη ΠΟΌΪ8, ααΐρρθ αὐἱ βἰηρτία, αὐᾶθαὰθ ἴῃ αὐἰθιιθ Βαϊητηδ τοὶ 
Ῥοβίξω ἰὺ βἰρηϊβοαῦω ροὐύϊιβ αἀαδπι οπδυγαία μα θαμητβ, οὈβοῦτῶ τηὰ]ύα 
το ]αυτῦ. ὅϑ΄η ἐδ}18 δῦ σϑυύσσὴ οοηάιθίο, ἴῃ νϑυῖβ αι βουϊδαῦοθ αἰ ποι ᾿ 
Βο]θηῦ, Αὐ ππὰπὶ οογύθ ἃ 1πῖδο, π οπηηΐδ, ΘΟμ ΠῚ γι ἀθαμέαν, ργϑθ- 

. τη ῥθπάστη. Ἐδὰ Θηΐτη απδ8 ἃ βαπᾷ οὖ ργορᾷ πδίύαγα Ποιιΐπαπι Δ] 16 πδ 
᾿ Βαηῦ ῥυϊτηατα 1 αἰδοουπαηὔαν τὖὖ αὐϑογαῦαν ἀπᾶθ οὐ αἱ φοοϊδαμπῦ; 6586 

ΘΗΪΠῚ ΔῸ ἰηϊζϊο 1140 « 80-- 89 ἀϊοοθαπίῃν 

ἐν τοῖς βαρβάροις (1. 6. Ῥ6Υ Π]οΥττι ᾿πἄο]θιη γ6 1 τπου θη) 
διὰ νόσους (,. καὶ μανίαν““ 1148 Ὁ 9ὅ; 1149 ἃ 9. 11. 19) 
διὰ πηρώσεις (ἰΐοιι 1148 Ὁ 117) 
διὰ κακίαν ὑπερβάλλουσαν (ν. 1148 Ὁ΄18 ,,διὰ μοχϑηρὰς φύ- 

σεις “.). 

,. πο Ρ. 1148 Ὁ οὐ 1149 ἃ ποταῖπα δοοθάπηξ πονῶ 

δι᾿ ἔϑη 5. ἐξ ἔϑους 1148 Ὁ 17. 21. 80. 84. 
φύσει 1148 Ὁ 29. 81: 1149 ἃ 7. 9. 

᾿ εϊπᾶθ γϑῖὸ ἄπο ρϑπθτῶ ἰάθη Αὐἱβϑύ. ἔδοὶϊδ τὸ ϑηριῶδες οὐ τὸ νοσημα- 
τῶδες τίδαπθ ναι 111ὦ αὐδδὶ ἀἰβρουθθαν. Οαδιηαάῦδηη Θηΐτα ἀρϑυΐθ τὰ 
ϑηριώδη οὖ τὰ νοσηματώδη πϑαὰπθ ἰρβῶ ἰπΐθι 86 ἴα μαρθηῦ αὖ ἴῃ ἰδ018 
ΠΟΙΏΪηΪθὰ8 τοῖα ΟΡΡοβιθοἶβ ταῦο 1η810, πθαὰθ διᾷ οὐαβαβ 1185 ἰΐω γϑίθ- 
ταηύτιν αὖ βἰπρυαθ αἀαδθαὰθ δ] ζουῖπβ αὐγῖτιβ σ᾿ μ υἿβ ρυορυῖδθ βἰηὖ, ἐϑηθῃ 
ἄὰο ποιηΐηδι Βᾶθο, ροβίατπδιη 86Π16] φγοροβιίία βυηῦὺ 1148 Ὁ 19. 24, 27, 
ἴω ῥΙδοθηῦ αὖ ἰδίῳ ραυθθϊο ναϊθοῦ; ν. 1149 ἃ 60--12: 10. 11.-- 19; 118 
αὐδθ φύσει βΒυπὲ τῷ ϑηριώδει Δάβοτ!ρεϊ5, τοῖς διὰ νόσον (ἢ μανίαν) τῷ 
νοσηματώδει:; ν. ἰύογτατα 1149 ἃ. 6--- 12; οἵ οὐΐαιη 1149 Ὁ 29 αἵ δὲ. ϑη- 
ριώδεις, αἵ δὲ διὰ πηρώσεις καὶ νοσήματα. Ἰύα αὐἰάθιι ἢὐ, αὖ τὰ ἐξ 
ἔϑους 11 δἴίαυθ τὰ διὰ κακίαν ὑπερβάλλουσαν --- αὐἂθ σθῃθτῶ ἴῃ ἴῃ- 
βέ αὐ!οη6 οὐμϊοῦ ἔογίαββθ Ῥγὰθ οϑίθυϊβ οοπβιἀθυϑηᾶδ θυαπὺ --- αὖ ῬΆΘΏΘ 
πϑρ]θσαηίαν δαὺ 1π ΔΙ ὈΙρΊΟ το πα πδηθαγ. 

τ 1. ἔνια μὲν... αὐἰθὺβ ορροπυμύαν γβ 17 τὰ δ᾽ οὐκ ἔστι (ἡδέα 
φύσει). ἘΠῚ Βυΐὰθ αὐἰᾶοπι σοπθυῖβ βθὰ τῶν φύσει ἡδέων οπιπῖα οτϑπῦ 
ἄδθ αὐἱδυβ 1147 Ὁ 238 (60 Θοηΐμπ γϑβριοἰθηᾶατα) ἀρθθαθαγ: ὕαπι τὰ ἀναγ- 
καῖα καὶ σωματικά, ὕπτια τὰ ἀναγκαῖα μὲν οὔ, αἱρετὰ δὲ καϑ' αὑτά. 

10. τὰ δὲ κατὰ γένη... ἀνθρώπων: αὐπδοηϑιὴ ἀϊοαῦ ραπθεδ, ἴΡ86 
αὐἰᾶργη Αὐἱβῦ. ποῖ Θχρ]οαϊῦ; πθὸ ἐδαιθη ἰΐω Ἰοοαύαβ αἰΐω ἰαπαῦδπι 169]- 
πη αὐᾶϑὶ σθηθίδ ϑρπονββϑὺ Ὡἶδὶ ἴῃ αὐἰδτβ φύσεως ου͵αδάδηη αἱρσηϊθδβ 
Ῥογοϊρουθίαυ; αὖ σϑηῦθβ 1146 ἴπ Ῥομπίο ν8 22 18π| ἀπαϑὶ ποη βἰηῦ δ 6- 

ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἔνια μὲν ἡδέα φύσει, καὶ τούτων τὰ Η ὸ 
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γίνεται. τὰ δὲ διὰ μοχϑηρὰς φύσεις, ἔστι καὶ περὶ τούτων 
[με ,’ ᾽ - δ᾿ ’ Ἀ ᾿ Ὰ 

ἕχαστα παραπλησίας ἰδεῖν ἕξεις. λέγω δὲ τὰς ϑηριῶδεις, 
Ω ᾿ »ἬἬ τι ’; Α ΄ 3 ΄ ν 

οἷον τὴν ἄνϑρωπον ἣν λέγουσι τὰς κυοῦσας ἀνασχίξουσαν τὰ 

παιδία κατεσϑίειν, ἢ οἵοις χαίρειν φασὶν ἐνίους τῶν ἀπη- 

γριωμένων περὶ τὸν Πόντον, τοὺς μὲν ὠμοῖς τοὺς δὲ ἀνθρώ- 
, ᾿ ΧΝ . , , 3 , 3 

πῶὼν κρέασι, τοὺς δὲ τὰ παιδία δανείζειν ἀλλήλοις εἰς εὐω- 
᾿ Ἃ Ν Α , ΄ τ Α ΄ Ἶ 

χίαν, ἢ τὸ περὶ Φάλαριν λεγόμενον. αὕται μὲν ϑηριῶώδεις 

αἱ δὲ διά τε νόσους γίνονται καὶ μανίαν ἐνίοις, ὥσπερ ὁ 

90. κυούσας] ΚΡ κύνας. 21. οἵοις] ΚΡ οἷς. 9, 28. ΚΡ ἀνδρῶν. 
96. καὶ] ΚΡ" καὶ διὰ. 

πθτϑ Ποιηΐπτα. ϑαπὺ οπῖπι απδθάδμι 8]1οὰ] διὰ φύσιν (ν8 18) γε] 
οὐΐαιη φύσει (ν5 29) ἡδέα, αὐ οαᾶάθιι φύσει (γ5 15) ποῃ βιιπὲ ἡδέα. --- 
Νδ ἰδιθη ἃ Ὁ π8ὸ ραυύϊοηθ Ρ] 5 απϑηιὶ ΡΔῚ οϑὲὺ βρϑῦθβ, οοηΐον τὰ ἡδέα 
ἰατρείας ἕνεκα νεὶ τὰ ἰατρεύοντα, αἀπδ6 ἱπῖτω νοὶαῦ 11ὅ2 Ὁ 82; 1164 
Ὁ 18 τηθιπουϑηζαῦ: 6 ΠΟΙηΪη6 Θηΐτη ὙἹΘ θυ ηζαῦ οἰξθυῖαβ απο Ηἴο οβὺ 
ΘΘΠΘΥΪΒ 6886 (διὰ νόσον γάρ τιναὺὴ; δι γὙϑῖὴ γ61Ὸ χππ]ΐτπι ουγαγθὺ αἱ 
11, οπηπΐα ἱπέου τὰ νοσηματώδη, δὰ απδθ απ ροτρίθαν, νϑ]]οὺ πυτηθσαγθ. 

18. περὶ τούτων ἕκαστα 1. 6. περὶ τὸ γένος τῶν οὐ φύσει ἡδέων 
αὐοα τηοᾶο δοοθββιῦ, 

19. λέγω δὲ τὰς ϑηριώδεις 580. ἕξεις; αὖ ν. δᾶ Ὁ 29. [πῃ γουθὶβ Πδθοὸ 
οὐ αὑδ6 βραυπαηῦαν μπᾶ βἰπθ διηδιρσυιαῦθ αὐτᾶάδηλ βαπῦ. Νϑο ἰδιηθη 
οβδὺ αὐοᾶ ἄδ βϑηξθηξι βουϊρύουϊβ, 8176 δΔῸ 1110 ΠΙΆτ ΟἸΓΟατηβουρύδηῃ 
Βαθαϊδ βῖγθ ᾿πΐρυ ἀϊοθπάσμη ἴῃ οογύδμπι ἔΟυση8 ἢ] απ881 Βα Πα αὔθν, 
ἀυδιξοτιαβ. ΕἸχουϑιιβ θπΐτῃ ., λέγω δὲ τὰς ϑηριώδεις ““ ποη οαποίω τὰ οὐ 
φύσει, 564 ἀπῦτῃ Θοχτιῖι σθητβ ἀϊοοθαῦ; απο γ834 (,αὗται μὲν ϑηριώδεις") 
ΟἸΪΒΒΟ ΒΌΡΙπΠ4θ6. αἰδθγιιμη σθπιβ ἰπ46 ἃ γόθθ, αἵ δὲ διὰ νόσους τε... “ 
γ8 2ῦ αὐάϊύ, τῷ ϑηριώδει ΟΡῬΟΠΘ6ΠΒ τὸ νοσηματῶδες. Θυᾶ ἴῃ γ6. Ὑϑυατη 
αὐἰάθτη οοῦὺ ΠΟΌΪβ. ΟὈΒοῦχιπι νυἱᾶθυϊ, σαν ἡ τὰ παιδία κατεσθίουσα γ8 20. 
21 ΡΥΟΥῚ σϑποῦῖ δαβουϊ θθπμᾶδ, [πθυῖῦ, ροβύθυϊουὶ ὁ τὴν μητέρα φαγὼν 
γ8 3 5. θα γ᾿. αὐδθ ῥγϑθιηϊβίτηθβ. Νεο απἰάαθπδπι ργοβοῖθὺ αἱ Ομ ΠΟ 
ἀ6. 888. ΘΧΘΙΏΡ]18 γ8 20---29 δαὺ ἴρβ8 οοριοὺ δαὺ Βομ ο]α ᾿ηξουργθίθβαθ 
ἱποθυύδ, γ61 ἔαϊβα τηθτπουαηΐθβ δάθαῦ. πᾶ δηΐμὶ Αὐϊβῦ. αὖ σαϊροὸ ποία 
βιστήποαῦ, ποΐβ τηᾶρτῶ ΟΧ ρᾶγίθ πὸμ βϑιιπὺ ποίῶ: πἰβὶ αποᾶ τῶν περὶ 
Πόντον ἰδπαῦαᾶτι ἀνθρωποφάγους ποτηϊπδύϊτη ἴρ86 ἱπέθυ 8]1085 ποίαγι 
τοὺς ᾿Δχαιούς τε καὶ Ἡνιόχους 1888 Ὁ 19 56. 

28. τοὺς δὲ τὰ παιδέα δανείζειν ἀλλήλοις εἰς εὐωχίαν. Αρρατοῦ οἱ 
ἰβέοβ. »χαέρειν ἀνθρώπων κρέασιν “, 564 γἱάθηῦαν Ῥγορυῖο 1060 6588 αποᾶ 
οἰ πὶ ἐθύθυυ στη ΠΟΟ δϑὺ: 80. ᾿ρβούασα ἱηξαπετιβ ὑβπαπδηη τη οὶ θ 5 
εἰς δανεισμὸν αὐπηΐαν ἰάσατο ἀθνογαπηᾶῖβ. Ἐππθυϊῦ ααἱ μπὸ τοξογαῦ τὸ εὖ- 
χερῶς 1. 1. 1888 Ὁ 21. 

2ὅ. αἵ δὲ διά τε νόσους... καὶ μανέαν: ἴῃ Πὶβ απίάθηη πΟΠΊΘη ἰρβαπη 
νοσηματῶδες ῬγδούθΥἹ ρούθοταῦ; 564 ἀρροπῖδαν ἰάθη βίσηα]δο δὐϊδμι α]ΐα, 
νου τὰ ἐξ ἔϑους, ἱπ ΒοΟ σϑπὰβ τϑοϊρίπηΐαν γ8 27. Μα]6 θηΐπι αποὰ 
101 (γ5 217) ἰτδαϊθατη οεὺ ἢ ἐξ ἔϑους (οὐ οτηϊδιὺ 110. ορύ. ΚΡ ἢ). Νάπι 

" ’ Φο Ν Ἢ δτὰ δ᾽ οὐκ ἔστιν ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ πηρώσεις τὰ δὲ δι᾿ ἔϑη τι48υ ττ 
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ς » 

τάβυϑο τὴν μητέρα καϑιερεύσας καὶ φαγών, καὶ ὁ τοῦ συνδούλου Ἡ ὁ 

30 

τὸ ἧπαρ. αἵ δὲ νοσηματώδεις ἢ ἐξ ἔϑους, οἷον τῶν τριχῶν 
τίλσεις καὶ ὀνύχων τρώξεις, ἔτι δ᾽ ἀνθράκων καὶ γῆς, πρὸς 
δὲ τούτοις ἡ τῶν ἀφροδισίων τοῖς ἄρρεσιν" τοῖς μὲν γὰρ 
φύσει τοῖς δ᾽ ἐξ ἔϑους συμβαίνουσιν, οἷον τοῖς ὑβριξομένοις 

ἐκ παίδων. ὅσοις μὲν οὖν φύσις αἰτία, τούτους μὲν οὐδεὶς ἂν 

εἴπειεν ἀκρατεῖς, ὥσπερ οὐδὲ τὰς γυναῖκας, ὅτι οὐκ ὀπυίου- 

σιν ἀλλ᾽ ὀπυίονται. ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς νοσηματωδῶς 

91. ἢ ἐξ) ΚΡ ἐξ. 80. ΚΝ» γυ ναξομένοις (ΝΡ ἐϑιξζομένοις). 52. μ' μ 
εἴπειεν) 6Χχ ἀπὸ (αὖ νἱά.) ΝΡ; εἴποιεν ΚΡΙΤΙΡΜΡ, 82. 88. ΚΡΜΝΡ» οὐχ 
ὁπύουσιν ἀλλ᾽ ὁπύονται. 88, δὲ καὶ] ΚΡ καὶ. 

φαὖὺ ῬΙυτα οογγαρύδ βαηὺ (ν. δα γν8 39. 80) δαὖ βου. αἵ δὲ νοσηματώδεις 
(. 6. αἵ δὲ τῶν νοσηματωδῶν) καὶ ἐξ ἔϑους ,,5υπῦ ο͵αβᾶθπι σϑπθΥὶΒ 
αἰῶ ἴῃ αὐἱθιβ τοῦθ πϑαᾶ βυθοῦ “. 

29. ἡ τῶν ἀφροδισίων τοῖς ἄρρεσιν: πὰπι ἡ τῶν ἀφροδισίων ἕξις} 
1πᾶθ ἃ γΘΥΒα 19 Θηΐτη 6Χχ Βοὺ αὐϊᾶθηῃ οδρὶΐθ τπὰτη ΠΟ ποιήθη ργϑθδῦο 
οναῦ: ν. αὗται γ8 34, αἵ δὲ νΒ 2ὅ οὐ γ8 27. Απ ρῖὸ ἰρβῶ τὸ 468 απἃ 
αὐστῦαν ΠΟΙΏΘῊ ἀπολαύσεως γ6] ἡδονῆς Βαθρύθ απδβὶ ταδὶ οὈγθυβαιὶ 41- 
Χο 1Ὼ αὐοα ποη ᾿ΐῶ ᾿ΠηΡΥΟ 8116 νἱἀθαθαν δὶ δηΐθ 1148 Ὁ 1ὕ Ῥγοχίμηβ 
δα θοθββθυηῦ σγουρὰ 1148 ἃ 11---17. --- Θυδοπδπι γϑτὸ ϑϑὺ γαύΐο συδτη- 
τηδύϊοα ἴῃ ἀαίϊνο τοῖς ἄῤῥεσιν ὃ Οπδιηαθδπι ἴῃ τ ραδοηᾷᾶ γϑυρδ ταΐπτιβ 
Ῥθηθ δχργθββῶῷ ῬυδθθυυἹ γ6] δὐϊδπι πιϑὰ υθηἶβ8θ οοηβθηδηθαχι οβῦ. 

29. 80. τοῖς μὲν γὰρ... τοῖς δὲ: ΡῈ πῶπο ρδυ  ϊοπθηα ῬΥΟΌΘΌ116 
οδὺ οὐϊαπη βαργῶ γϑυ 8 ἢ ἐξ ἔϑους ορροδίδαπι {πΐ886 ἢ φύσει; προαὰο 
Θηΐπι Ἰᾶτὰ δα ἀπατῃ 11πἃ Θχθπιρ]ατη ᾿ΙΙαἸπ5 ϑρθοίαθαι, 5θᾷ διὰ σ'ϑπι8 
αποάάδηη τῶν νοσηματωδῶν : πϊδὶ ἔογίθ ἔδγθηάθτη νἱἀθαύαν ,,ἡ τῶν ἀφρο- 
δισίων συμβαίνουσι“, Αὖ ὙΘΥΘΟΥ ΠΘ ΟΙΏΏΪΠΟ ἴῃ Πῖ5 οταύϊο Αὐἱβυοίθ!β 
Ἰωσοναῦ, Ῥῶθηθ 5ῦ; οὺ δῶ δῃΐπὶ απδθ βιιβθαῦίδαν Θαπη αι ϊο ̓ ομμ ἢ 588- 
βρθοῦῳ δϑβῦ. 

81---84. ὅσοις μὲν οὖν φύσις αἰτία... ἔχουσι δι᾽ ἔϑος. Οὐἱᾷ ἄθ 
115. ααδ 1π6 ἃ γϑι 19 ἴῃ ρθη θτδ ἀϊδροδῖία βαι δῦ 7παϊοαπάπτηῃ, οὐ ογαῦ 
απδθγθηᾶυμη οὖ τπὸχ Ὁ 84 β46ᾳ. ,τὸ μὲν οὖν ἔχειν... .“ ἀὐδογῖθαν 80. 
ῬΡοβίαυδηη σοηθτῶ οαπούδ ἘΠΌΒΑΘΗΑΡΗ, ϑαηύ, ΟἿ ἰσιθαν Ἰάρα ὉΠΠΌΤ ΟΘΏΤΙΒ 
(,,τοῖς νοσηματωδῶς ἔχουσι“ γ8 88) οδάομι πᾶδο αὐδοβύϊο τηογθῦυν 
δίῃ ἰδῶ ρ]δοθραῦ, απ ΠθγῚ ρούαϊδ αὖ ποππα]]α οααβαγατη Βθῃθχα (φύσις 
-- ἔϑος) οοπβιαθγασθηύαν, γϑα δ (νόσοι --- μανέα -᾿΄- κακία ὑπερβάλλουσα) 
πορΊΘρσογθηθαῦ ὃ Ὀῤείας 1 ρ51858. γϑυθὶβ νβ 88. 84 ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς 
νοσηματωδῶς ἔχουσι δι᾽ ἔϑος «αὖ. οοπδίγιιοὐϊο, πα}]8, δῦ αὖ ἱπομοῦτῖ 56ῃ- 
ὑθηὐϊατη οΘπβθηαθτη 510 Θὰ] 8 ῬΔΥΒ ῬΥΪΠΟΙΡ8}18 δὲ Ρογάϊθα, ταῦ » οοηθούατᾶ 
ΟΡΒ δὲ αὐῷ παθο δι ρῥγαθοθάθηΐθμι ρϑυϊοάππι,,, ὅσοις μὲν οὖν. εὐ τού- 
τους“ Οοπίοντηθηζιν. Οἱ γοῖὸ Πι ΘΟΠΥΘΙΒΙ5. ΒΟ ρβουῦ ὡσαύτως δὲ 
καὶ τοὺς νοσηματωδῶς ἔχοντας, νἱᾶθαῦ πῦτῃ βϑηὐθηὐα ἰρβῶ ῬΤΟΌΔΡῚ 
Ῥοβϑιύ. ψυϊὰ ΘΗ, 81 αποἀοππαθο ἐξ ἔϑους παύππι οϑὺ Ὀγονῖίου ἃ ΟΥἹ- 
τηΐπθ τῆς ἀκρασίας ᾿ὀκοθμδινη [601 
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Ἢ 8 ἔχουσι δι’ ἔϑος. τὸ μὲν οὖν. ἔχειν ἕχαστα τούτων ἔξω τῶν τ148584 
ὅρων ἐστὶ τῆς κακίας, καϑάπερ καὶ ἡ ϑηριότης᾽ τὸ δ᾽ τι. 
ἔχοντα κρατεῖν ἢ κρατεῖσϑαι οὐχ ἡ ἁπλῆ ἀκρασία ἀλλ᾽ 
ἡ καϑ' ὁμοιότητα, καϑάπερ καὶ τὸν περὶ τοὺς ϑυμοὺς ἔχοντα 

ς τοῦτον τὸν τρόπον τοῦ πάϑους, ἀκρατῆ δ᾽ οὐ λεχτέον. πᾶσα 
γὰρ ὑπερβάλλουσα χαὶ ἀφροσύνη καὶ δειλία καὶ ἀκολα- ὅ 
σία καὶ χαλεπότης αἵ μὲν ϑηριώδεις αἱ δὲ νοσηματώδεις 
εἰσίν. ὁ μὲν γὰρ φύσει τοιοῦτος οἷος δεδιέναι πάντα, κἂν 
ψοφήσῃ μῦς, ϑηριώδη δειλίαν δειλός, ὁ δὲ τὴν γαλῆν ἐδε- 
δίει διὰ νόσον᾽ καὶ τῶν ἀφρόνων οἵ μὲν ἐκ φύσεως ἀλό- 

γιστοι καὶ μόνον τῇ αἰσϑήσει ξῶντες ϑηριώδεις, ὥσπερ ἔνια 10 

84. ΚΡ δι᾽ ἤϑους. ' 

1. τὸ δ᾽ Κ᾽ τὸν δ᾽. 2. κρατεῖν] ΚΡΟΡ καρτερεῖν. 8. ἡ καϑ'᾽ 
ΚΡ καϑ΄. 9. ἀφρόνων] ΚΡ ἀφροδισίων. 10. 11. ὥσπερ--- νόσους] 
οἱ. ΚΡ, 

84. τὸ μὲν οὖν ἔχειν ἕκαστα τούτων... ἨΗΐπο οοπίϊπυο 5οπίθη- 
ὑϊᾶστιη οταΐπθ ἀϑᾶὰθ δα οχίγθυαθσσα οαραῦ ρθῶ τὸ8. ΔΌΒΟΙ αν, Νδιη 
ααὰτῃ δάπυο τὸ περὶ τέ ρουγίγδοίζαθατη 810, βαρογοδῦ ὑοΐω απδθβϑύϊο περὶ 
ἀκρασίας; πθὸ ροξοταῦ ποι τϑραξασί, οὐϊατη δὰ τὰ οὐ φύσει ἡδέα ποπιϊ- 
68 ααἱ αὐἱάθιι τὰ «ἰδοῦ βἰπῦ ἀαΡΙ1ΟΙ τηοᾶο τπϑ]δπὶ ἴπ ραγύθμι ΒΘΌΘΤΘ; 
ΠΟΙ Τηΐπιι8 ΘηΪπὶ ἴῃ Κ᾽ το ΠΠὐπαίηοιη τῆς κακίας αὐδτη τῆς ἀκρασίας. -- 
Ουᾶ ἴῃ τὸ δΔῸ ἰπἰξδίο οπιπΐω αὐδηὴ Ὀγουϊββιιηθ ἀϊούα βαπῦ: πραὰθ ΘΗ 
τὸ ἔχειν (γ5 84) Ρ6Ὶ 856 κακέαν ἴδοϊδ, πἰταίστατη οοριἑαπάθμι ἔχειν (καὶ 
ἕπεσϑαι τῆς προαιρέσεως οὐκ ἀντιτεινούσης). 

1. χκαϑάπερ καὶ ἡ ϑηριότης, αὐᾶθ Ῥτορτῖθ αϊοϊδαγ- Ὀγαθοτγιση δ ηϊ- 
τ]ὰ πϑἔτιγδ. ' 

ἢ. τὸ δ᾽ ἔχοντα κρατεῖν ἢ κρατεῖσθαι: απο μυῖα οϑὺ κρατεῖν 
τποχ πϑρ] ρίαν; οϑβοὺ θπΐτη πᾶθὸ ἐγκράτεια ἡ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ καϑ' 
ὁμοιότητα λεγομένη. : 

8. 5. καϑάπερ καὶ τὸν περὶ τοὺς ϑυμοὺς ... 56. καϑ᾽ ὁμοίότητα 
ἀκρατῆ λεκτέον. Απορρβ, αὐἱὰ 50 τοῦτον τὸν τρόπον τοῦ πάϑους γ84. 
Εβὺ θηΐτη ἴῃ ἰγϑοιπαϊᾶ αἀποατθ τὸ ὑπερβάλλειν ὑπὲρ ἄνθρωπον: ν. τὴν 
χαλεπότητα γ8 6; ἴΐὰ τὖὖ αὐδὸ ᾿ἰδύο πιοᾶο 510 ἱπητηδηῖβ 5θὰ ἀκρασία 56ιι 
κακία δα]οοῦο ποτηΐπο καϑ΄ ὁμοιότητα ποίαπᾶεα 50. 6 αἀπππὶ οὐΐδπι 
ΟἸημΐπο ὃ ϑυμοῦ ἀκρατὴς ποῃ ἀϊοαίαν πἰδὶ καϑ΄ ὁμοιότητα (γ. 1148 
ἃ 11 41.), Πουὶ ροΐοβὺ αὖ ἰάθη αὐδϑὶ 6 τὸ καϑ' ὁμοιότητα τπρτθϑαξαν, 
ὕππι Ῥγορίθυ ἰρβᾷπι τὸ περὶ τί πτὰ Ῥγορύθυ βάθη ἔου ὑαέθηι. 

0. αἵ μὲν ϑηριώδεις, αἴ δὲ νοσηματώδεις: δαπᾶθιι ἰριθαν ραγεϊο- 
ΘΠ, αὐ τὰ οὐ φύσει ἡδέα 1148 Ὁ 19 (24) 21 ἀϊδβροβιίύα 5απῦ, ααστηῃ 
Ἰαδίτβ δα οτηηΐα τὰ ὑπερβαλλόντως κακὰ φογξίποτο ὑππι 1160 ρτὸ ταϊᾷ 
Βα θηάδπι 6586 δαδίησβ. Οπἰπαυῖθβ Θμΐπὶ πϑαὰθ δ γ8 30 ἰθγαΐαν; οὖ 
τύ, αὐαἱάθπι αὖ τὸ διὰ νόσον (αὖ ῬγΟΌΔΌΠ6 οταῦ) τῷ νοσηματώδει ἀθίαν, 
τὸ φύσει Ῥγοργίθμη τοῦ ϑηριώδους 6886 νἱάθαύαν ὈΪ γν8 1--12. 

1--͵Τ 2. Θυοᾶ ν8 4 86. 46 πηΐγουβο σθποῦθ τῶν κακιῶν αϊούππι οϑὺ, 
ἴῃ. ἀσδθυβ, ἴῃ ἱρπανιὰ δἴαπθ ἴπ διηθηξ ἴζὰ 6886 ργοθαύαν, --- θ 



450 ΔΑΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ἘΤΉΤΪΟ. 

149. 1| γένη τῶν πόρρω βαρβάρων, οἵ δὲ διὰ νόσους, οἷον τὰς ἐπι- Ἡς 
ληπτικάς, ἢ μανίας νοσηματώδεις. τούτων δ᾽ ἔστι μὲν ἔχειν 
τινὰ ἐνίοτε μόνον, μὴ κρατεῖσθαι δέ, λέγω δὲ οἷον εἰ Φά- 

λαρις κατεῖχεν ἐπιϑυμῶν παιδίου φαγεῖν ἢ πρὸς ἀφροδι- 
τι σίων ἄτοπον ἡδονήν" ἔστι δὲ καὶ κρατεῖσϑαι, μὴ μόνον 

ἔχειν. ὥσπερ οὖν καὶ μοχϑηρία ἡ μὲν κατ᾽ ἄνϑρωπον ἁπλῶς 

λέγεται μοχϑηρία, ἡ δὲ κατὰ πρόσϑεσιν, ὅτι ϑηριώδης ἢ 
νοσηματώδης, ἁπλῶς δ᾽ οὔ, τὸν αὐτὸν τρόπον δῆλον ὅτι καὶ 
ἀκρασία ἐστὶν ἡ μὲν ϑηριώδης ἡ δὲ νοσηματώδης, ἁπλῶς 

20 δὲ ἡ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀκολασίαν μόνη. 
ὅτε μὲν οὖν ἀχρασία καὶ ἐγκράτειά ἐστι μόνον περὶ “ἢ 

18: Κυνν ἐνίοτε μὲν μόνον. 10, ΚΡ μοχϑηρίας. 20. ΚΡΤΡΜΡ 
μόνην. Ἷ 

ΠΑΘΕΣΒΗΝΣ » μὲν γὰρ... ὃ δὲ τὴν γαλῆν“ ν8 1--9 γ΄. αὐδθ δὰ 1148 
Ὁ 19 τηοπυΐησθ. [ὴ6 ἀριαϊηϊϊνοία ἄφρων οὖ ἀφροσύνη δὰ 1146 ἃ 97 

᾿ ΑἸχΙπη8. 

11. 12, οἵ δὲ διὰ νόσους... νοσηματώδεις: νοσηματώδεις φτδθα!- 
οαὔπμη 6586, οθϑίθγδ ἰσύαονα: ἐωδηθκίν ον μάψενια διὰ ῬΥΔΘΡΟΒΙ ΟΠ ΘῚα 
διὰ Ῥδγξϊπονθ Υἱχ ΟΡ οβδύὺ ἀἴοθσθ. 

12--,[6. Τῃ Ἰρβῶ ϑἂ τ ἀθ αὐυῷ ν8 4--12 ἀροῦν Πϑια Δ πΙρ]1τι8 
᾿ΠΟΥΒδτ8 (κ ακέαι ΘῃΪαι ουϑηδ) δ βιυ1η Ῥτοροβίσαπι Ῥουρὶῦ βουϊρίου. 
Νδι τὸ ἔχειν μόνον, μὴ πρατεῖσϑαι δὲ πϑδπιγα χη τῆς ἐγκρατείας, αα8}15 
ἴῃ Ποο ΒΘμΘΘ Ροῤοϑύ 6880, ἀρριηριῦ; τὸ κρατεῖσθαι, μὴ ἔχειν μόνον 
ορροδβίξαμι τὴν ἀκρασίαν. Ῥοῖμάθ νϑτὸ ἰδθυττα (ν. δι νβ᾽ 2) δοοίαιῦ αὖ 
ἡ ἐγκράτεια 80 ἰοθ0 ἴῃ Ῥτοχί πη Θηπδδὔϊο 6. ΠΟῚ ἈΡΡϑι]θύαν. οΝθαῦο 
θη διὰ απ δα]θούϊνα απ88 ᾶτη ἀϑὰ τοοθρὑδ βαπύ, ϑηριώδης ἢ νοση- 
ματώδης γ8 19, γογδϊποραπῦ; καϑ΄ ὁμοιότητα ἐγκούτομξ τις ἀἰοὶ γροΐο- 
τοῦ (ν8 8). 

12. τούτων .. τινὰ: Ἰᾶτα ταῦτα ἀϊοππῦαν 5011 τη οὐ 8 ααἱ ἴῃ δπΐτηο 
Βαθδαπῦ, αὐϑιηαῦδηι απἀ88 ρῬγδθοθάπηῦ δὰ Βα ἱθα τα Ποχηΐηϊβ, δἴθουαϊ 
08}1 ρδυθη δ, 1. 6. δα κακέαν βρθοϊαρδηῦ. 

14. κατεῖχεν ἐπιϑυμῶν ν. 1160 Ὁ 10 οἵ κατέχειν πειρώμενοι τὸν 
γέλωτα. : 

19. ἁπλῶς δὲ ἡ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀκολασίαν μόνη: ὈΥΘΥΙΒΒΙΠῚ6 
δἴαιθ ορύϊηθ; ορροβίζα οηΐπὶ οϑοὺ χατὰ πρόσϑεσιν λεγομένη αἸύοτα 
απομίδϑηη ΟἸΠΠΐη0 δὰ σθηῖβ ἀκολασίας πο βρθούαῦ, αἰύθτω αδ8θ ΠΟ 
ἰαύγω τὸ ἀνθρώπινον γ6] τὸ κατ΄ ἄνθρωπον γροιβοίασ; γ. δᾶ γβ 8 8. 
Ηοο τῆς ἀκρασίας Ῥγορτίαμπη δϑῦ, δ᾽ Ἰθησπι ἃ βΘμθτΘ μοχϑηρίας : πΘαῸΘ 
Ἰριύαν δὰ οπηθ8 ραχύθθ πούϊοηϊβ ΠΠπἃ τὸν αὐτὸν τρόπον“ γ8 18 
τοίοσξατν. 

Οδρ. 7. 1149 ἃ 21--Ὁ 26. 

Οογιρανγαΐίο, εὐηιϑβεϊειυξιι" ἐμέν Θατυ ἀκρασίαν μα ῬγῸΡΥ6 αἰοϊξι" 
ὑγμέθγηιια τὴν τοῦ ϑυμοῦ. Ηρα ἐπ ηνΐγννι5 ἐπιγρῖθ 6586 ργοθϑαΐιν ἐγίϑιιδ 
αὐ σιυυηιθγ δ 1) Αγηννβ ἐγαΐέ ἄτι αὐ ἐγ)ιυυγίαην ἀοροϊογάαην 8μγ 676 δἰδὲ 
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Ἡ τἅπερ ἀκολασία καὶ σωφροσύνη. καὶ ὅτι περὶ τὰ ἄλλα τι49.89 

ἐστὶν ἄλλο εἶδος ἀκρασίας, ἀδλσβενὸν κατὰ μεταφορὰν 

καὶ οὐχ ἁπλῶς. δῆλον" ὅτι δὲ καὶ ἧττον αἰσχρὰ ἀκρασία 

ἡ τοῦ ϑυμοῦ ἢ ἡ τῶν ἐπιϑυμιῶν, ϑεωρήσωμεν. ἔοικε γὰρ ὁ 36 
ϑυμὸς ἀκούειν μέν τι τοῦ λόγου, παρακούειν δέ, καϑάπερ οἵ ᾿ 
ταχεῖς τῶν διακόνων, οὗ πρὶν ἀκοῦσαι πᾶν τὸ λεγόμενον 

- 
-" 

3ὅ. ἢ ἡ τῶν] ΚΡΜ» ἢ τῶν. 

υἱαφέμγ, χιιαηυυὶβ σοπένα γαξίοηοην ργοοιγταΐ, ἑαηιοη, φιοααηιηιοίο αἰϊιαηι 
718. δὲ γοοίξὶ βροοίοηι βοηιξι)", χαρὰν ἦρδβ παϑεί. Αἕ οιμρταϊηεβ ἀπὸ ἀεῖ- 
οοαϊγυῖβ ποηιΐηιο ὁαοϊξαξας ἐθηιοῦθ γοϊίχιία οηϊηΐα βρογηιηξ 1149 ἃ 34--Ὁ 8. 
3) Τηπαϊὲ Ἰμιηναηιο σοπογὶ υο]ιθηιοηέεβ ἐγασμηπαίας αἠδοέδ ἠνασὲὶβ βιιγυέ χαηι 
ἑηιποαεγαία δὲ αὐ τϊνυΐα οοηύοῦϑα οιριαϊέαβ; χιοα το γῸ ηυΐγιιβ α παξιγὰ 
αϑηογγεί, υεηϊὰ αἰφηῖμβ υἱαθέν --- Ὁ 18. 8) δοοίοδέϊου τεοίο ριμζαθτξι" 
μην φιῖὶ οἴαηι οὐ οογιϑιιῖίο ροοοαυογὶξ ἐπῆν χιῖὶ ᾿ἰδιαίηοδο οομέγα {α8 {εοον τέ; 
αἐφιιὶ οιιριὐξαξίβ μἐγιηῖχιο ργορυγίνηι, αὖ ἐγαΐο χιιὶ ἐποοηβί ογαίο ραϊατη- 
αιι6 ασαξ οὐ ἀοίογο χιιοάανι ἐμδέϊψαξιβ μἰγιήπηνα αἰϊογλίην δὲ -- Ὁ 20---298. 
ΟἸαικιδιῖα -- Ὁ 30. 

Οοπβοηξαπθαμη, ροβύαπδμι ἱπᾶθ ἃ 1141 Ὁ 20 ἡ ἁπλῶς ἀκρασία αἴατπο 
σθποια τῆς κατὰ πρόσϑεσιν 8. κατὰ μεταφορὰν λεγομένης οἰγουτηβογρίξ, 
᾿βαπ, αὐδουὶ αὐἰᾶ 46 βἰπρι]β δῦ ἡπἀϊοαπάστα. Οπδπι δα το πὶ ῬΥΪΟΥΘΠῚ 
αἰβραξαξομπθιη ῥϑιοὶβ ὙΘυῚ5Β 1148 ἃ 2--.44, φΡ]σθτι5 οὐ ἀπ] αὐ] θα 
γηουθη τι ἴῃ οᾶἂρ. 1148 ἃ 23 -- Ὁ 14 δοοδάθγθ τηθυηϊηΐσητβ: νυ. δα 1]. 
60. οὗ δὰ 1148 ἃ 80 5ᾳ. Εδάρτη ἰριδασ αὐϑθβῦϊο δἰπτη ἴῃ τηοάαπὶ τὸ- 
ρῬϑίϊία Ἰᾶπι δὰ τὴν τοῦ ϑυμοῦ ἀκρασίαν γμοξ ϊδείτηπιτη τοίουθαν, ατιϑϑὶ Πα θο 
ῬΥΪΠΟΙρα 18 ἰπΐου τὰς οὐχ ἁπλῶς λεγομένας 5ἰζ; οὗ δὰ 1148 Ὁ 19. Εἰ 
ἴα αὐἰάθτι ἀρτίαν αὖ Ομ Πΐβ ἴθσθ δυριτηθηὐαξίο --- δὶ σϑυτπὶ ἴσου ρ]ὰ- 
οθαῦ --- πο τηΐηπβ 8 σΟΙΙρΡΑΆπδ5 ἱπέου 86 τὴν ἀκολασίαν αἴαπθ τὴν 
ὀργιλότητα 1. 6. δὰ 1]. Γ'Ζ ρογεϊποεξ, αὐδτη δα ἀκρασέας σόποτα, ἀΐνονβα 
τ δ. 81. Ἢ (ν; δὰ 1160 Ὀ 86). 

2 8αᾳ. ἔοικε γὰρ ὃ ϑυμὸς ἀκούειν μέν τι τοῦ λόγου 50. προστάττον- 
τος ἢ ἐπίταγμα διδόντος. Βᾶ ΘΗΪπὶ τὸ αἰξδτὺ ἃ ουρία ταῦθ αα88 οὖ ἴρβ8ἃ 
δα αϊαὺ γε] τὸν λόγον γ8] τὴν αἴσϑησιν ἀϊοθπύθτη ὅτι ἡδύ (γ8 88), αυοά 
ἄστῃ δυάς δὰ Ῥυθπάθτῃ ἱπέθηξιβ δύ. Εξθπῖτη ααστῃ οἐϊδηυ γαξϊοπὶ 
ΡΙδοθαῦ ὅ ὅτι οὐ δεῖ προπηλακιξόμενον ἀνέχεσϑαι (1126 ἃ ἢ), ΡΥΟΌΔΌΙ]6 
οὐ 81 δοοθββουῦ Ρτοροβιἐο ΤΑΪΠΟΥ ὅτε ὕβρις ἢ ὀλιγωρία τουτί (γ5 82), 
δᾶθββθ τϑίϊοπὶβ τηϑπἀδξατη ὅτι δεῖ ἀμύνεσϑαι. Μοᾶο ἀθ]]ογαύϊομθ οραβ 
ογαὺ θββθίμθ ἔοσξθ. φαινομένη ὑδηΐατη ἀδικέα (1185 Ὁ 38), ᾿τηρυῖτηῖβ γογῸ 
ἀαΠΆ ΤΩ ταϊοπθ οὖ αποῦβατιθ ΟΟΟαγγθπάαπι οββϑῦ. Αὐ 111|ἃ Ῥυόοροβιθιο τα ΠΟΥ 
ὅτι ἡδὺ τουτὶ δα ΘΟΠΟΙπβίοποια ὅτι δεῖ ἀπολαύειν (γ8 86) ἴδω ἐαπέαπι 
ἐγαπβαποθί, 51 ρυοροϑιῦο ΤΉΒΤΟΥ ῬγϑθοΘββθυῖῦ απδθ πϑίϑ οχ ἀπ ουρ!αϊ- 
ἰαύθ ἃ γταύϊομθ αἰΐθπα θβὺ ὅτε παντὸς ἡδέος γεύεσθαι δεὶ (1147 ἃ 329). 
-- Οθύοτυση μᾶθο ἀθ πβέυγτᾶ τοῦ ϑυμοῦ ν8 9ὕ 5αὰ. ΘΟΟΘΡ ἰββῖσπδ, ΟπΠΠ1- 
Ὀὰ5 ουτιπὺ αὐἱ ᾿υιβιοίθ!β βοπίθπεϊδυη ἀθ ΐβξ σϑῦυβ ρᾶγιπιὶ Θχρ]οαίδμι 
6886 ἀοϊθηὺ: γ. δὰ 111ὅ Ὁ 4 4]. Νβο ροίθυϊδ ατἱ ρϑᾷθ]ο ρου μου 5ἱ, 
ἄστη πᾶπο ΘΟΙΩρδ δ ΟΠ Θ τη ϑυμοῦ οὐ ἐπιϑυμίας Ἰερὶξ, ποὴ ϑιὐταοσποεῖ 
Ὀίσαγθμῃ ἹΠΔτατη ααἰραβ ΡΙαΐο ἀπίπηαπι Ἡπτηδπατη γϑμθηΐθιῃ ἔβοϊξ. 
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1140 «98 ἐχϑέουσιν, εἶτα ἁμαρτάνουσι τῆς προστάξεως, καὶ οἵ κύνες, πρὶν Ἡ τ 

ισχέψασϑαι εἰ φίλος, ἂν μόνον ψοφήσῃ, ὑλαχτοῦσιν᾽ οὕτως 
8ὐὁ ϑυμὸς διὰ ϑερμότητα καὶ ταχυτῆτα τῆς φύσεως ἀκού- 

σας μέν, οὐκ ἐπίταγμα δ᾽ ἀκούσας, ὁρμᾷ πρὸς τὴν τιμω- 
ρίαν. ὁ μὲν γὰρ λόγος ἢ ἡ φαντασία ὅτι ὕβρις ἢ ὀλι- 
γωρία ἐδήλωσεν, ὁ δ᾽ ὥσπερ συλλογισάμενος ὅτι δεῖ τῷ 
τοιούτῳ πολεμεῖν χαλεπαίνει δὴ εὐθύς" ἡ δ᾽ ἐπιϑυμία, ἐὰν 

85 μόνον εἴπῃ, ὅτι ἡδὺ ὁ λόγος ἢ ἡ αἴσϑησις, ὁρμᾷ πρὸς τὴν 
ια9ν ἀπόλαυσιν. ὥσϑ᾽ ὁ μὲν ϑυμὸς ἀκολουϑεῖ τῷ λόγῳ πως, ἡ 

δ᾽ ἐπιϑυμία οὔ. αἰσχίων οὖν᾽ ὃ μὲν γὰρ τοῦ ϑυμοῦ ἀκρατὴς 
τοῦ λόγου πως ἡττᾶται" ὃ δὲ τῆς ἐπιϑυμίας καὶ οὐ τοῦ λόγου. 
ἔτι ταῖς φυσικαῖς μᾶλλον συγγνώμη ἀκολουϑεῖν ὀρέξεσιν, 

ὅ ἐπεὶ καὶ ἐπιϑυμίαις ταῖς τοιαύταις μᾶλλον ὅσαι κοιναὶ 
πᾶσι. καὶ ἐφ᾽ ὅσον κοιναί ὁ δὲ ϑυμὸς φυσικώτερον καὶ 

80. ὁ ϑυμὸς] ΚΡ ϑυμὸς. 84. δὴ] εχ ἀπὸ ΚΡ ααά. 
ὡ. ΚΡ αἴσχιον. 8. ΚΡ καὶ τοῦ λόγου. 

2. 8. ὁ μὲν γὰρ... τοῦ λόγου πως ἡττᾶται, ὃ δὲ τῆς ἐπιϑυμίας.... 
ϑρθοϊοδβῶ πᾶθο ρούϊυβ οδὺ ϑηθιυμοϑὶβ ααδτη νοῶ. Νθὸ ἔοσὺ αἀϊβραΐεαῦ!ο 
θοῷ αὑδθ φῥυδϑοθϑϑιὺ δα ᾿ἰβίδιη ραυθαπι αἰ] απούϊοποια; νυ. δα ἃ 2ῦ 56. 
Οπομιΐτιιβ Θηΐτη ὙΘ 8 ὃ δ᾽ ὥσπερ συλλογισάμενος... ἃ 88 Ῥυΐθπιιβ 
τῷ ϑυμῷ γτορτγίδια αὐδηᾶδπι ἀρ] 1 ογαπαὶ ἰδοαϊύαΐομη ὑγιυύδπι 6580, 
αασμῃ τουτὶ νουϊδαβ ὅππῃ ᾿ἰρβῖι8. ῬΒΙ]ΟΒΟΡΕΙ ποὐϊββίτηϑθ βθηξθηθαθ ΡΙῸ- 
Βἰθθηῦ. πὸ Ὀγονυῖθου δίααθ Ρ6Υ βίτα]θ (,, ὥσπερ “) Ἰοοαύαβ. πὶ] αἰϊπα 1Π1Ὸ 
ἀϊοοθαῦ αἰβὶ ᾿πητηδδαστιπι πθ60 απ τούτη ΒΥ] ΟΡΊβυπατη (αθθι τηθη5. αὖ 
ΤΘ]αῖιο8. οηπ65. Ππροθαῦ) ΔῸ αἴθοῦα. οαριᾷθ δυγορύπμη οὖ ἴῃ τηδϑηαδύμθμῃ 

. ΘΟΠΥΘΥΒΌΙΩ 6586. 
4. ταῖς... ὀρέξεσιν: αὐδῦαπι αἰΐθγαμι ροοπιθ βαπὺ αἵ ἐπιϑυμίαι, 

αἰύθυαμη οἵ ϑυμοί; ν. δα,1102 Ὁ 80. : - 
ὅ. ἐπιϑυμίαις ... ὅσαι κοιναί: Ἰδπὶ ἰριθαν πδ6 οχουβϑηΐαν ἰαπαῦδηη 

φυσικαί; τορτομθηδθθϑηῦι οαθάθιῃ (ορροβίίδθ ταῖς ἰδέαις καὶ ἐπιϑέτοις) 
ἰαπαῦδιι ἀνδραποδώδεις 1118 Ὁ 8-- 21 5. 

0. ὁ δὲ ϑυμὸς φυσικώτερον .... τῶν ἐπιϑυμιῶν. Δρραγθέ, αὖ 
τϑούσπι ἡπαϊοίατη οἴβοὶ ροϑδὶῦ, ῥυ θυ 80 αὐτᾶααθ ραιΐίθ τὴν ὑπερβο- 
λὴν οοριὐαπάδιη 6586; 14 αποα οὐ ταῦο αἰδραύα ομὶβ μυ7}ὰ5 ροβύαϊαῦ οὐ 
ἴρβὼ γϑυρῶ ἱπαϊοαηῦ βοϊύθμ. ὅϑ΄ῖῃ πππὸ ἴῃ τηοάτπι ατιϑοϑβύϊο ἰϑῦα ῬΘΥΡΘΗ- 
ἀαύαι, ἴδ 011} πθσοῦϊο οχ ᾿ρβῖι8. Αυιβύ. γοοὶθαβ αὐαδὸ ΠῚ οχϑίδην θὐϊδτα 
δα οοπύγαγίαμι βθηθηθδιη οι θηϊαῦαν, νο]αῦ 81 ατ18 8 1110 ργοΐβθοῦαβ 
εἷῦ ὅτι χαλεπώτερον ἡδονῇ μάχεσϑαι ἢ ϑυμῷ 110 ἃ 7 5. Νθο ἰὰ- 
ΠΊΘ ΟΠΙΗἷΪΠΟ ἴῃ ΠοΟ απδθβύοπιη) ΘΘΠΘΙΘ ΟΟΙΩΙΠΟΥϑμπ]η οϑὺ, Αὖ ἴπ 
Δ] ϊάτα ραγύθμ, βία υϊάθηη γϑίογῦ τὖὖ νίνδιη απδϑὶ οὺ δχργθββῶμπι ἱπηϑ ἼΘΙ 
δα ϊαυϊα 8 Πποιηϊμαμηαιιθ 1111π|8 δθύα 5 πα θθαπηαβ, ἰβ]α 1υἀ1οῖα, απ8]}6 
Ποῦ ν5 6θ--12 οϑὺ βϑυα ἱπᾶϊσπῶ βαμπὺ αὐ τοραῤθηύῦαν. [πὰ ἱπᾶ0160 Θηΐπη 
ο᾽π5. παὐίοηΐβ, οαἱ ἰδύω ἰγαβοθηξίαμη Θχθιηρ]θ (γ5. 8 54.) ρᾶθῃρ κατὰ φύ- 
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μ τὴ χαλεπότης τῶν ἐπιϑυμιῶν τῶν τῆς ὑπερβολῆς καὶ τώντιμουτ 

μὴ ἀναγκαίων, ὥσπερ ὁ ἀπολογούμενος ὅτι τὸν πατέρα ̓  
τύπτοι .«καὶ γὰρ οὗτος“, ἔφη, τὸν ἑαυτοῦ κἀκεῖνος τὸν ἄνω- ! 
ϑεν“. καὶ τὸ παιδίον δείξας «καὶ οὗτος ἐμέ“, ἔφη. «ὅταν ἀνὴρ ἴο 

γένηται" συγγενὲς γὰρ ἡμῖν“. καὶ ὁ ἑλκόμενος ὑπὸ τοῦ υἱοῦ 
παύεσϑαι ἐκέλευε πρὸς ταῖς ϑύραις" καὶ γὰρ αὐτὸς ἑλκύ- 
σαι τὸν πατέρα μέχρις ἐνταῦϑα. ἔτι ἀδικώτεροι αἵ ἐπιβου- ᾿ 
λότεροι. ὁ μὲν οὖν ϑυμώδης οὐκ ἐπίβουλος. οὐδ᾽ ὁ ϑυμός, 
ἀλλὰ φανερός. ἡ δ᾽ ἐπιϑυμία, καϑάπερ τὴν ᾿ἀφροδίτην 1ὅ 
φασί" ««δολοπλόκου γὰρ κυπρογενοῦς ““᾿ καὶ τὸν κεστὸν ἱμάντα, 

9. ροβὺ τύπτοι ΒΕΚΚ. ΡΙθπθ ἀϊβυϊηχιί. 

σιν 6556 νἱἀθθαμπδαν, πθοθββ δβῦ υϑμοιηθηΐοθιη οὖ ἱπαουηϊζαμι ἰγὰθ᾽ Ὑ]ηὶ 
ζαΐϊδδθ : αὐϑηίατη αὐἴάθτη ποβὺστὶ Βοιηΐπθβ δῦ πὸπ πογθυϊηῦ δὰ Βυρρτυῖ- 
τηθτθ αϊαϊοουίηῦ. Βυαξοσαπι οηΐπὶ ΠπῸΠμΠ6, ΠῸῚ ἱτθοαπάοσγτπι ἴα ἔοθαδ, 
οοτατηϊξοσθ. Αἴαπο ᾿ξογατα, βὶ πύου Θταῆοβ ααἰθὰβ ἡ ἀναισϑησία τῆς 
ἡδονῆς οὐκ ἀνθρωπικὴ νἱἀδθαῦυν (1119 ἃ ὅ 5.) τυΐπὰβ φυσικὸν ἄποο- 
Ῥαΐαν αὐποᾶ ΠοΟ ἱπ σϑπθῦθ πἰταΐατη οὖ μα πϑοθββασῖτμι δϑῦ, 1ηΐθυ ]18 
τϑοῦθ οοῃ]οϊθύυν δαπαπύατη ρίπτω ΠυἿὰβ σΘμθυῖβ 1115. πϑοθββασῖα νἶβα 
[1556 αἀϑτὰ ΠΟΡΪ8. 

ἴ. καὶ τῶν μὴ ἀναγκαίων: Ἰοπρθ ἀΐνοιβα οἂρ. ὁ οὐκ ἀναγκαῖα 
(αἱρετὰ δὲ καϑ᾽ αὑτα) γοοαθαπίαν 1147 Ὁ 29. ἴτε οπὶπι μὴ ἀναγκαῖα 
βαπὺ αἀτιᾷ8 110 Ἰπΐου τὰ ἀναγκαῖα καὶ σωματικὰ ἴθ. 26---28 πυτηργαπᾶδ, 
οὗ. 

8. ὥσπερ ὃ ἀπολογούμενος ὅτι τὸν πατέρα τύπτοι: .,καὶ ἀποφυγών“" 
αὖ δυοίου! ΜΜ. 1202 ἃ 2ὅ οοιηρογίατῃ οϑὺ. --- Ῥοβὺ τύπτοι ρ]θηδ ἱπέου- 
Ῥυποῦϊο ἐο!]αύτιν. --- Αἀ τϑὴ Αὐϊβέοθθιθιη μα πορᾶγθ ὅτι δεινότερον 
πατάξαι πατέρα ἢ ὁντινοῦν ἄλλον (1160 ἃ ὅ 5.) ποπ οβὺ αποᾷ ἀθπιου- 
βύγθέασ ΝΙΒΙΠΟτΐτ8 πϑηγΐηθιη αὐ Ϊῦ αἀθδτη 510 πᾷ μππὸ ἴπ τηοάθπη 
7πάϊσατο οὖ ρυδθοῖρϑσθ, αἰϊπα Ἰθρϑῖὰ βαποίαμπι γϑυθυουῖ: δυαϊαξαν 116. ,ῳὃς 
τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ ϑανάτῳ ϑανατούσϑω“ Ἐχοᾷ.21,1. 

18 5αβ. ἀδικωτέραν εἶναι τὴν ἁπλῶς ἀκρασίαν ῥτῖτβ ν5 18 5. διὰ 
τὸ ἐπίβουλον εἶναι ῬΥΟΌΔΌΠΕ δύ, ἀοίπᾶθ ν8 30 βᾳ. διὰ τὸ ὑβρίζειν (ᾧ 
μάλιστα δίκαιον ὀργίξεσϑαι). 

14, ὁ ϑυμώδης οὐκ ἐπίβουλος... ἀλλὰ φανερός: αὖ 'ἵπ τηθπέομι 
γϑοπουὶὺ ὃ πικρός 1196 ἃ 19--9ὅ. ϑ΄η γοβροπάραξαυν τὴν ϑυμοῦ ἀκρα- 
σέαν δ᾽ϊογαπι Ροὐϊιβ ἱγαοαπάογαμη αὐδη τῶν πικρῶν 6586, ἴογβιίδῃ 
Βιπη που ἡ ἐπιϑυμίας ἀκρασέα τηδχίτηθ ἀριᾷ 605 τϑρϑυϊαύασ ααἱ προ 
γϑεϊπουθ γίπη αἰδούϊδ πρὸ οθίδγθ ροββυπίύ. Αὐϊβύοὐθὶθβ γϑυο, αὖ τποητῖ- 
Τηπ5, ἴῃ Ἠΐβ δα αἰϊγουβιξαθθιη χακίας οὖ ἀκρασίας ἴρ86. Ῥῶθπθ πο Το- 
ΒΡΘΧΙΒΒ6 νἱάθίατγ. 

16, δολοπλόκου γὰρ κυπρογενοῦς. ΒοΙρκ (Ροδῦ. γυ. ρ. 1071) 6χ 
Ηἷ5, δανοραῦο Ηθβυοηῖο, ἔγαστηθηύθτη αἀθβροίοι οοποϊηπανὶῦ ,,δολοπλόκας 
[510 1,0] γὰρ κυπρογενέος πρόπολον“. Οδτία ΤΗΘορηΐα 15 ΠΠπᾶ (γ8 1886) 
»πυπρογενὲς Κυϑέρεια δολοπλόκε““., Αὐϊδύοί!!}! ἄπτη ἰδέα βουϊθιῦ ποθὴ 
υἱἀθῦαν οὐνθυβαῦπμη 6886. 
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τοι Ὅμηρος «-πάρφασις, ἢ τ᾽ ἔκλεψε νόον πύκα πὲρ φρο- Ἡ ἴ 
νέοντος“. ὥστ᾽ εἴπερ ἀδικωτέρα καὶ αἰσχίων ἡ ἀκρασία 
αὕτη τῆς περὶ τὸν ϑυμόν ἐστι, καὶ ἁπλῶς ἀκρασία καὶ 

20 κακία πῶς. ἔτι οὐδεὶς ὑβρίξει λυπούμενος, ὁ δ᾽ ὀργῇ ποιῶν 
-» ᾿Ξ ΄ τ ἰ ΔΈΝ καὶ ͵΄,. »Π Ὁ » ᾽ ἢ 

πᾶς ποιεῖ λυπούμενος, ὁ δ᾽ ὑβρίξων μεϑ' ἡδονῆς. εἰ οὖν οἷς 

ὀργίξεσϑαι μάλιστα δίκαιον, ταῦτα ἀδικώτερα, καὶ ἡ ἀκρα- 
΄ ς 3 ΕΣ ΄ ν. 3 , ᾿ " »ν Φ ς ᾿ 

σία ἡ δι᾿ ἐπιϑυμίαν᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἐν ϑυμῷ ὕβρις. ὡς μὲν 
τοίνυν αἰσχίων ἡ περὶ ἐπιϑυμίας ἀκρασία τῆς περὶ τὸν ϑυ- 

9ὅ μόν, καὶ ὅτι ἔστιν ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀκρασία περὶ ἐπιϑυ- 
μίας καὶ ἡδονὰς σωματικάς, δῆλον. αὐτῶν δὲ τούτων τὰς ̓ 

το 

11. πάρφασις.... φρονέοντος: γ. 1]. ΧΙΥ, 217; πιοᾶο 101 φρονε- 
ὄντων Ἰορίθαν, ααοα οὗ ἀρὰ Αὐἱϑὺ. οοᾶ. ΜΡ ϑχμιθθῦ. 

18--20. ὥστ᾽ εἴπερ... . κακία πως. ῬΘΙ ΘΟΠΟΙ ΒΟ μΘ πη Βᾶπο 1π- 
ὑθυροβιύαμι, αὐ δ ἃ, το Ια τὸ μϑυπα δ]θπδ θϑύ, ὑδίηθη ἀδα΄ οοοδ- 
ΒΙΟΠΘ γΤοϑρῖοὶ ἀϊοθηάμσιη οϑὺ δα αὐφθϑβύϊομθηιν Ῥυϊουθ περὶ τοῦ ἁπλῶς 
ἀκρατοῦς 1147 Ὁ 30 5α4., ἱπ απ Ρ].8. 5616] βἰσιηϊβοαύαμη οϑὺ, ἁπλῶς 
ἀκρατῆ θύσῃ Ῥοὐ ββί πηστα 8586. ααἱ ῬΘΒΒΙ μη δῦ: ν. 1148 ἃ 23 54.; Ὁ ὅ 586. 

20---283, Προϑὺ δὰ μᾶμπο βυ]]ορίδυσα πη αὖ Ρ]Θπτ5 810 Ῥγοροβιθο ἐν 
δ᾽ ἐπιϑυμίᾳ ὕβρις ν6] οἵ ἐπιϑυμίας ἀκρατεῖς πάντες ἢ ἔνιοί γε ὑβρέ- 
ξουσιν. --- ϑ'ρηὐθηίαθ ἰρ81 πομηπ]ὰ, οὈδβύδηθ, [Πὺ Θηΐτη ἴῃ ἱγὼ ΒΘΠΡΘΙ 
Ἰηϑιῦ ἋΟΙΟΥ (γ8 230, 21; 1981 Ὁ 15; 1117 ἃ 6; 1126 ἃ 22), 1611 γϑυαϊη 
οδὺ ὅτε καὶ ἡ ἐπιϑυμία μετὰ λύπης 1119 ἃ 8. 4; 1226 Ὁ 80; 5'η γ61Ὸ 
ἴῃ πῶς ἀυϊοοᾶο τῆς ὕβρεως πίον τὴν ἀπόλαυσιν Βιθπαβοῖξαγ, ργο Ὁ 116 
οὐϊαχτα ἴῃ 111 ϑαπάθιῃ ἃρποβοὶ ἰηΐθυ τὴν τιμωρίαν Βαθπαβοθπίθῃη. 

1149 Ὁ 20---11ὅ0 ἃ 8: 

ϑδύη αὐ οοηυραγαηάαηι ἐϊαηι οὐκ ἀνθρωπίνην ἀκρασίαν (τὴν ϑηριώδη τε 
καὶ νοσηματώδη 1148 Ὁ 1 5646.) ἀοοοααηιιδ, εἰ ρέγογθην Ἰμαρις οὐ ηυΐγιβ 
φγαυαηι οοηϑεοθίηνιιβ χαηι τὴν ἁπλῶς, ηιιοηια(ηιοάινν ἔρϑα φιοηινα δηία 
αγηιαϊία ἐρηξογίογα οηιγυὶ Πιοηιΐγιθ, 86 οαάοην ηυΐγνβ ᾿οοθηζα ηιαΐο ἢο- 
ηυΐηθ. βιυηΐ. Ἶ 

Ηδθο απο ἰἀπαυδηι ἀυρτιπηθηδατη ΡΤ Ροϑαϊ, νθηΐϑτη ἄθροϑοο. ἘΠ ΘΗ ΠῚ 
ῬΘῚ ἂρ. Ὠυ7ὰ5 7 τϑυτπθα τ ταὐϊοπθιη ῬυΟ Δ Ό116 αὐἰάθηη οϑῦ βου! ρύουθ 
τα ᾿ἰδίαβ βθηϊθηίαβ βρθοίασθ; αὖ δοποράθπδαστη βᾶπθ, ΠοΟ 8] νοϊαογὶὺ δαῦ 
ΠΠ]ῦτη ῬΥΟΡΟΒΙΙ 51 πῸρ ὈΘη6. οοϊηρούθμι φοῦμπι 6880 δῦ οοηΐαϑα, 80 
τηϑποδ, 6586 ααδ ΠΟΌΪΒ βἰηὺ ὑτδαϊία. ϑϊηρσιϊα Θηΐτη Ῥᾶθη6 οὐηηΐϊᾷ ἰτη- 
Ρϑᾶάϊφα οὖ ρῶθπο ἀθβρϑεαῦδ, βαηῦ. 

260. αὐτῶν δὲ τούτων ἱ. 6. τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ τῶν ἡδονῶν τῶν 
σωματικῶν. Ἠδτυτα ἰρίδαν δὲ ληπτέον τὰς διαφορὰς οὐ εἴρηται κατ᾽ 
ἀρχὰς αὐδθ 5ἰηῦ διαφοραί (ν5 217). ὅϑ'6α ν]άθδιηυπβ αποπῶπι ἰδυπα εἴρηται 
βρθούδιθ ροβϑδὶὺύ, υᾶ ἴῃ τ ααἱ ΠΗ 1 Ἰαυάδι! ρμαῤωπῦ (Ργαπῦ]), παρθαῦ 
Βῶπ0 τὸ κατ᾽ ἀρχάς; τηοᾶο 1ΠΠ1|Ὸ πθὸ τῶν σωματικῶν πραὰθ οἸηηΐπο τῶν 
ἐπιϑυμιῶν καὶ ἡδονῶν ταθηΐϊο ζὰούα Θβύ. αἱ νϑτὸ οαρὶ 5 1148 Ὁ 1 βΒαα. 
γαὐϊομθια Βα ΌΘυ ἀϊχουῖῦ --- 110 Θημΐπὶ δὶ ΠῸΠ βίπραϊα, αὐδθατιθ. ΠΟΙΩΪΠδ, 
απᾶδθ ἶο. ν8 28--80 βαπῦ, αὖ τϑῦὶ οὺ βϑηῤθηύίδπι ΟἸΠΘΙη ΤΘΡΘΙῚ ---, 

ΒαΘΥΘ Οἱ ἴῃ γοοθ κατ᾽ ἀρχάς, αὐ88 5 5 ταϑιἐαΐω πθὸ χϑίουθαν. δρυὰ 



ΝΙΟΌΜΆΟΘΗ. Π1ῚΒ. Η 1. 401 

ηἰ διαφορὰς ληπτέον. ὥσπερ γὰρ εἴρηται κατ᾽ ἀρχάς, αἷ τι4901 
μὲν ἀνϑρωπικαί εἰσι καὶ φυσικαί, καὶ τῷ γένει καὶ τῷ 

μεγέϑει, αἵ δὲ ϑηριώδεις, αἱ δὲ καὶ διὰ πηρώσεις καὶ νοσή- 

ματα. τούτων δὲ περὶ τὰς πρώτας σωφροσύνη καὶ ἀκολα- 80 
σία μόνον ἐστίν" διὸ καὶ τὰ ϑηρία οὔτε σώφρονα οὔτ᾽ ἀκό- 
λαστα λέγομεν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ μεταφορὰν καὶ εἴ τινι ὅλως 

ἄλλο πρὸς ἄλλο διαφέρει γένος τῶν ξῴων ὕβρει καὶ σι- 
ναμωρίᾳ καὶ τῷ παμφάγον εἶναι" οὐ γὰρ ἔχει προαίρεσιν 
οὐδὲ λογισμόν, ἀλλ᾽ ἐξέστηκε τῆς φύσεως, ὥσπερ οἵ μαι- 88 
νόμενοι τῶν ἀνϑρώπων. Ἔξλαττον δὲ ϑηριότης κακίας, φοβε.- 1160 ἃ 
ρώτερον δέ" οὐ γὰρ διέφϑαρται τὸ βέλτιστον, ὥσπερ ἐν τῷ 

ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει. ὅμοιον οὖν ὥσπερ ἄψυχον σ0»- 

βάλλειν πρὸς ἔμψυχον, πότερον κάκιον᾽ ἀσινεστέρα γὰρ ἡ 

φαυλίτης ἀεὶ ἡ τοῦ μὴ ἔχοντος ἀρχήν. ὁ δὲ νοῦς ἀρχή. ὃ 
παραπλήσιον οὖν τὸ συμβάλλειν ἀδικίαν πρὸς ἄνθρωπον 

28. ΚΡ ἀνϑρώπιναί. 88. 84. ΚΡΤΙΡ σινομωρίαι. 
τ, Ἔξλαττον δὲ] ἴῃ μὶβ -- 8. ποὸπ τηπ]ξατη 58η1 ἰπϑϑῦ. εν τᾷ νον 
τὸ βέλτιον. 

ἈὩΛΦΝΟΊΤΑΙ ΠΘ0 Ῥὸ 58 τϑίθυυὶ ρούθδὺ δὰ αποα]οὺ αἰ οαραὺ αποὰ 
Ῥτδθοθββουϊῦ. 

80. σωφροσύνη καὶ ἀκολασία: καὶ ἀκρασία ἡ ἁπλῶς 5ο]]Π16ο(. “Ρα- 
ἄπ οηΐτ δα Βδπο ἀθ αὖυ ἀριίαγῦ Ῥθτνθῃΐατα οϑβῦ. 

81. διὸ καὶ τὰ ϑηρία...: δΔὴ ααἷω τὰ ϑηρία ῬΙΟΥΒῚΙΒ τῶν ἄνϑρω- 
πικῶν (γ8 28) οχρουία βυιηὺ ΘΠ] πρὶ ταν ἀπΐθιη δ] βάθη τοὶ ρ͵δπθ 
αἰῶ ταῦϊο γβ 84 ,οὐ γὰρ ἔχει προαίρεσιν... .“; νϑτῖον 1116 οὐ 1147 Ὁ8--ὃ 
ἡαταΐατη Θχμιοῖνα πὸ δηϊπηα] α ἀκρατῆ 6886 ἀϊοδπθασ. Αὖ ομιηὶ ἢδο 
βοιξθηϊᾶ, βἰαυάθυη Ὀγουϊζοσ 46 γθοὐᾶ δθϑυϊμπηδίζοπο τῆς ϑηριώδους ἀκρα- 
σίας τῆς ἐν ἀνθρώποις “ἀροπάθτῃ δβῦ, “παὰπο οὐβοῖξαν ροξϊπβ αυδπὶ 
Ῥγοδβοῖθαν. 

8ὅ. ἐξέστηκε τῆς φὕσεως 80. τοιαῦτα γένη ξώων (γ8 88). Οορίξαξατν 
ἰσιθαῦ σθηθΥα 15. αὐϑοάδτη ομπηΐτιτη ΘΠ, Ἶτιτὰ βῶηδ, πδθατα,, ἃ πᾷ ποι- 
π8}1ὰ, σθηοτὰ (παρὰ φύσιν) ἀδροπουανθυϊηύ. Νϑαὰθ οἴδπαθὶ ααἱ Αὐἱβέο- 
ἔθ! οϑ]]θαῦ ἴῃ πδὸ βϑηὐθηἐᾶ. Οἷ. οὔϊαιη δὰ 1148 Ὁ 16. 

1. ἔλαττον δὲ ϑηριότης κακίας... Ιπᾶθ 8Δ0 Πῖβ νϑυῦϊβ ἀβαὰθ δᾶ 
Υ8 8 1ὰ αὐἱάθτη ἀρθγξαμη οϑῦ, οουηρδυδίϊοηθι δ] απιατη (αὖ οοπβϑηία- 
Πθατη ουδῦ) ΔΡῚ; 504 Ὡἃπαυϊγοίαυ, πὶ ἔδ]]οΥ, παρίπαμι ἰαπάθηι δα ἕξεις 
αὐδβάδιη γ6] ἀκρασίας οοπιραταπᾶδβ ἀοοθάδέυν, αἀπδ αὐταθατθ ἢ οὐ ϊ- 
ἩΌτη βἰηῦ. ἴππὸ γβ8 1 ἡ ϑηριότης, αὖ το5 Βα θοῦ, πο ροὐΐθβδὺ πο ἱρβουττη 
Ῥχγαΐογαμα. παὔαγα, 6586. 5176 ουηηΐστη βῖγθ τῶν ἐξεστηκότων τῆς φύσεως. 
Εϑὺ Ἰρὶθαν 11 ἔλαττον κακίας ,,Ἰπΐονυϊαβ Οὐ μἶμῸ σθητι8 ἀπδη Βατηθηδ, 
Ῥγανυτίδβ΄, --- 81 δα Ποὺ σϑυθᾶ βυΐῆοοτα νἱἀθαηΐασ. Αὐ ἴῃ Ῥυοχίτηῖ8. φοβε- 
“ρώτερον δέ“ πθ 46 βϑηϊθηθίδθ αὐἱάθιι νϑυϊζαῦθ οοπβίδῦ. 

6. παραπλήσιον οὖν... Ῥαπι το ἀὐροῦ, γουῦω δθαηπάδπὸ: πποᾶο 
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» ᾽, ς τὔθαῖ ἄδικον᾽ ἔστι γὰρ ὡς ἕχάτερον κάκιον᾽ μυριοπλάσια γὰρ ἂν Ητ 
κακὰ ποιήσειεν ἄνϑρωπος κακὸς ϑηρίου. 

περὶ δὲ τὰς δι᾿ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἡδονὰς καὶ λύ- 8 
τοόπας καὶ ἐπιϑυμίας καὶ φυγάς, περὶ ἃς ἥ τε ἀκολασία καὶ 
ἡ σωφροσύνη διωρίσϑη πρότερον, ἔστι μὲν οὕτως ἔχειν ὥστε 

1. ΚΡΤ μυριαπλάσια. 

δηΐμι δἰ γίταυβ ὅμοιον οὖν ... Υ8 8 84. Πἴογ, αὖ Πὺ ἴῃ Θουταρί8 
Ἰοοῖβ, ργοχίτηδ, γοοαθαϊα τὸ συμβάλλειν ἀδικίαν πρὸς ἄνϑρωπον ἄδικον 
γαγϊϑηύ, πθὸ ἰᾶπαθη ἴδω ταὖ βθηὐθηὐδθ Βα γθπιαύαν, ΟΟμ]]οἶα8, 51 ΟΡΘτᾶ8 
Ῥγϑέϊαμη νἱἀούαν.,, παραπλήσιον οὖν (80. τῷ συμβάλλειν ἄψυχον πρὸς 
ἔμψυχον νΒ8 8) τὸ συμβάλλειν ϑηριότητα πρὸς ἀδικίαν ἢ ϑηρίον 
κακὸν πρὸς ἄνϑρωπον ἄδικον“. Αὖὺ αὐταπηαὰθ 5α 8 Θογύαμη δῦ, πθα 8 
δα σοποτὼ ἀκρασίας ἰΐῶ ῬΘΥΥΘΏΪΙΊ πΘαῸ6. Εἰ Πππὰ8 ᾿ἰϑύαβ ΘημΠΟΙ δ ΟΠ ΘΒ 
Αὐϊβίοίθ!!β 6586. -- 

Οδρ. 8. θάμα οῶρρΡ. Ὁ. 7 ππαρυϊτηῖβ ἀπδδγθραῦαν απἰ8 ὁ ἁπλῶς ἀκρα- 
τὴς οὐ αὐΐπαη καϑ᾽ ὁμοιότητα ἀκρατεῖς, 60 ρο ἰβδίτηατη. βρθοϊαθαῦαν, 
αὖ τὸ περὶ τί 5Βἰπρι]ογαη σϑπθυιιμὶ αἰβοθυπουθύαγ. θδύαὺ ἰριθαν, πὖ ἴῃ 
ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙΙ οοτΐθ σϑπθῖθ (τῷ ἁπλῶς) δοουτεύίβ ἴθ αὐγϑιηατιθ ραγύθμι τὸ 
πῶς ἔχει Θοχροπαίαγ. Ηδθο θηΐτ ἰᾶπ8 ΠυἾπ8 ΠΥ δϑῦ, αὐοα ἄππι α1}1- 
σϑηΐθυ βίησιϊα ΒΟ γαπθαν αἀαδ8 80 Ἰη]0 οαρ. 2 οὺ 8 γ6] ργο 8 Ὀ}}1ὸ 
γ6 1] ἀυρίω νἱδοραπέαν (οἵ. ΠΠπᾶᾷ ἀυρυμηθηθαμα αὐοα ἃ οαρ. 4 Ῥυοροβαυΐ- 
1118), 5'π1ὰ} οαταΐαν αὖ ππΐνουβαθ τοὶ ἱπηρῸ, α18}15 6χ ταὐΐϊομθ Πυ]ι8 
οὐβίοθθβ ροβύιϊαθαν, Ρ]Θπὰ δχρύθββῶ 810. ἱ 

ιν, 7αην οοηϑίοί, χιυϊδειδγαην ἴηι γοϑει8. τϑγϑοη μι} ἡυυὶ 00 ἴην) ΦΘΉ61.6 
ἁπλῶς λέγονται, ἐογιηάοιη, ἀΐσογβα πορηυΐμια γϑυοοαηίον αὐ αοιίαξοηι τοῖ 
παδίξινην υτσαγίνην Ποηυΐγιθα. (βυυίδιιβ᾽ ψιυὶ ρῖιι8. Υἰ]οσοθγαγιλν ϑρο»γ 
Ῥίμιϑυο ηιοϊοδίϊαγιών, ἰοϊογαὶ, ἐγκρατὴς οἱ καρτερικὸς 68; χινὶ πιΐηιι8, ἀκρα- 
τὴς εἰ μαλακὸς αρροϊϊαίι -- Ι1ῦ0 ἃ 106. Νεηθο ἐρίξιν οὐ ϑοιυην 6ϑὲ 
χιιοηιοῦο Ἰυὰ ἐπα ομιοἰδ α υἱγίμιίο (σωφροσύνης) εἰ ἃ υἱξίο (ἀκολασίας) 
αἰυογϑὲ 5ἰγνξ, ἔην ἑριίον 86 αἰ ογαμὲ --- (1ῦ0 ἃ 81; -- 1160 Ὁ ὅ. 'ρεοίαη- 
ἔν αὐίθην ἔην ἐϊ8 ροίζιι οὐγιοῖί5,, ιυΐδιια αποααιπηιοίο ρ]θγψιια ΠΟ νἶγ.68 
ἤδγο ραῦγοβ 8ιθυξ, χινανν ἴγν ϑιιηιηυῖδ υο αγαινὶΒ γοιι5 -- 160 Ὁ 10, 7ρϑὶ 

γόγοὸ υαγιοίαξονι, μαϑοηξ; πάη ἦν σοθεγα τοῦ μαλακοῦ (ργαθίον τὸν τρυ- 

φῶντα Ὁ 8 5.) οἰΐαην ὁ παιδιώδης ΦΟΉΙ)ΘΉΔΟΥ ΑἸ ιι8 ὁ8ὲ --- 1160 Ὁ 19; 
αἰγιια τῶν ἀκρατῶν αἴλὲ οα ἐηιργουΐδο χιαδὲὶ οἱ αὐ οοὐθ αὐγὰρϑιηξι", αἰϑὲ 
αοϊδογαϊα γ6 ἐγαϊοιγίνο" χιιοηυΐγνιβ ἦγν ργοροϑίίο ρογδουθγεηέ: προπετεῖς 
ἐπὶ, ὶ ἀσϑενεῖς ροίζιιϑ --- (100 Ὁ 28. ᾿ 

11. διωρίσϑη πρότερον: ν. Τ' 18; δᾷ 1148 ἃ 8, Αρὶδυν 7δπὶ 48 γ8 
πἀπάίαπθ ρδυβρθοίδ, αὖ ποὴ τηᾶ]86 ρϑυραύαν ἔστε μὲν οὖν (810 ΜῈ 
οὕτως ἔχειν. 

11. ἔστι μὲν... γ8 16 χεέρους. Ηἴ8 νΕΥ018 ῬΥΒΘΙΉ 5818. ΒΌΙΩΠΙΣ, 
αὐυδϑαὰθ απᾶθ ΡΥ Ποὺ οἀραὺ ἀθηποηβύγπε, βἰαῦ, ἱπ ἀπϑηὴ ϑθη θη ίδηη 
δου μοπαπηθασ. Οαοᾶβὶ ομΐπη Ὠΐ οὔηπθ8 δὰ κρατούμενοι βαπὺ δαὺ 
κρατοῦντες, αἰ δυτιηῦ Ὁ 118 ρα απιο5. πιηΐνθιβδ, τ68. ἐν τῇ προαιρέσει 
Ῥοβίῥα οϑὺ (α 106--81); ἀοίηδα ἕμοίο ἀἰβουϊμΐηθ ἰηῦθυ 608, ααἰθυθ δά- 

γοίϑιβ νοϊαρῥαξομι, ἰηΐοταπθ 605. απΐθι8β οθπύτα ἀοίογθπι αἰπηϊοαπτππι 
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Ἡ 5 ἡττᾶσϑαι καὶ ὧν οἵ πολλοὶ κρείττους. ἔστι δὲ κρατεῖν καὶ τιῦοα 15 

ὧν οἱ πολλοὶ ἥττους" τούτων δ᾽ ὁ μὲν περὶ ἡδονὰς ἀκρατὴς 

ὁ δ᾽ ἐγκρατής, ὃ δὲ περὶ λύπας μαλακὸς ὁ δὲ καρτερι- 
΄ Ἁ 3 ς “- ᾿΄ δ᾽ Ἃ φῖ “- κός. μεταξὺ δ᾽ ἡ τῶν πλείστων ἕξις, καν εἰ ῥέπουσι μᾶλ- τῦ 

ἐ ὅον πρὸς τὰς χείρους. ἐπεὶ δ᾽ ἔνιαι τῶν ἡδονῶν ἀναγκαῖαί 
εἰσιν αἵ δ᾽ οὔ, καὶ μέχρι τινὸς αἵ δ᾽ ὑπερβολαὶ οὐ οὐδ᾽ αἴ. 

᾿ἐλλείψεις, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἐπιϑυμίας ἔχει καὶ λύπας, 
ς ΕῚ Ἁ ς ΙΝ ΄ - ς ,’ “᾿ 3 ς Ἁ 

ὁ μὲν τὰς ὑπερβολὰς διώκων τῶν ἡδέων ἢ καϑ' πὉπερβολὰς 

ἢ διὰ προαίρεσιν, δι᾽ αὐτὰς καὶ μηδὲν δι΄ ἕτερον ἀποβαῖ- 30 
νον, ἀκόλαστος᾽ (“ἀνάγκη γὰρ τοῦτον μὴ εἶναι μεταμελητικόν᾽ 
ὥστ᾽ ἀνίατος" ὁ γὰρ ἀμεταμέλητος ἀνίατος.) ὁ δ᾽ ἐλλείπων 

11. ΒΕΚΚ. ἰπξουραπρὶ αἵ δ᾽ οὐ καὶ μέχρι τινός, αἵ δ᾽ ὑπερβολαὶ οὔ, 
οὐδ᾽. 451. 22. Ξἀνάγκη-- ἀμεταμέλητος ἀνίατος ἢ πᾶδο ροβὺ ἀκρατοῦς 
81 Ῥοπϑηάδ, δῦ οὰχῃ 1115 (27 .---31) τϑιπούϑπαδ, υἱά. 

δβῦ, Ἰρβοσῦιπι Βογατη σθηθγα, ἀο]πθαΐα, βαπὺ (ἃ 81 --Ὁ δ); ἀοπίααρ απο 

ΔΡΡϑ]δίῖο δἴαπθ Ἰπαϊοίπηι ἴασαι δα δου! αΐθτη τῶν πολλῶν τοίουθαν, ὑθυξϊο 
Ἰοοο οοπῆντηδέιν Ὁ 6--16. 

10 3ᾳ. ἐπεὶ δ᾽ ἔνιαι... Βορτεββαβ δᾶ ρυΐογτα αὐδϑάδιη βουϊρίου 
Ῥᾶ]1ο ρϊατα ἀἰϊβέϊησοαϊο απᾶτη πϑοθββιΐαβ τοὶ ροβίπ!αθαῦ. -- Ἔνιαι ἀναγ- 
καῖαι 1. 6. ααδθ 1147 Ὁ 28 54. οἰτουτηβουρίαθ βαπῖ; Θαϑάθιῃ Θηΐτη οὗ 
σωματικὰς Θ886, ἸΏΟΧ Υϑ 24 ἀρρϑτοῦ. --- Τηξουραησαθ. αἵ δ᾽ οὔ, καὶ μέχρι 
τινὸς (ἀναγκαϊαι) αἵ δ᾽ ὑπερβολαὶ οὐ οὐδ᾽ αἵ ἐλλείψεις. Ἀρίαν Θῃΐπι 
ἀθ 118 αυδθ ἴπ ρθηθσθ τῶν ἀναγκαίων (καὶ σωματικῶν) ποη βαθὺ ἀφναγ- 
καῖα, ἀποπίδηη Ῥούγϑῦβα, βυιηῦ. 

19 5, διώκων τῶν ἡδέων 86. τούτων (τῶν ἀναγκαίων γ8 16); 1Π86 
δηΐθ αἵ δ᾽ οὔ “8 10 ὀοτητηθιπογαΐαθ ἐδηξαμι τὸ βθροπουθηξιν. --- 
Βα Ποἱν αποδδιηπιοᾶο διώκων; πᾶτη ὃ ἀκρατὴς ἄγεται γ8 9ὅ; βοᾷ 4Π|- 
σαπέθυ ποΐδθ οοπαυϊγαπέυγ: »καϑ' ὑπερβολὰς ἢ διὰ προαίρεσιν “, χαρὰ 

οαὐπτιηατθ δοάθυῃ ἔβοϊδ: δι᾽ αὐτὰς καὶ μηδὲν δι᾽ ἕτερον ἀποβαῖνον “, π8 
ἕουτίθ Ῥγτὸ ᾿θτἀϊποξο δχϑιβίαῦ αἰσχροκερδής τις ἢ ἀδικος (ν. 1180 ἃ. 24 84.). 

21. 22. ἀνάγκη γὰρ... ἀνίατος. Βοίαταδίαν Ὠϊ5 ἱπέθγροβιβ, ααϊ- 
Ὀὰ5 ΒΌΠΟ 8 τϑπ πῸΠ δβὺ ᾿οὐδα, τηϑηξο οΟμίγαυἹ σΘηθυῖβ (ὃ μὲν γβ 19: 
ὁ δ᾽ ἐλλείπων γ8 39). ΟΘ'ο τηΐπαβ ἰάταθῃ θοπήοϊαῦαν, 6 πιρᾶϊο μᾶθ6 
[οΠ]θπάδ 6586, πηροϑαϊπηξ γοῦθα ἔστε ὁ μὲν ἀκόλαστος, ὥσπερ ἐλέχϑη, 
οὐ μεταμελητικός Ὁ 29, αὑδ ὨΘοΘββαΣΟ ππὸ τϑἔδγπ ἐσ, φαυϊὰ ἰρῖδαν 
»ἀνάγκη γὰρ" βδιμόδὶ πητιτη τϑ Ια πὰτη δβῦ, τῖῦ Ἰρβῖτβ ποι ἀκό- 
λαστος τιϑὰβ ᾿ἰδίθ γβ 21 ἴΐϑι οοπῆστηδυι αἰοαξαν 18 νθΥ8 ἀκόλαστος, 'ααΐρρθ 
«αὶ πθ αἰβοιρ! πᾶ αὐΐάθην δα βαπδπι τηθπξθιη τουοοδτὶ Ῥοβδίψο; ΠΘατΙΘ 
Θηΐτη Ὁ] 16 πᾶτη 6586 δ Αὐίβέοὐθ]β βομοϊὰ ἐβίθιη. 46 γοοΔΌ.]ο ἀκόλαστος 
αὐδθβέϊοπθιμ, αὖ 6 ἸοοῸὺ 1119 ἃ 88--Ὁ 15 οὐ οὐὔΐαπι τηδσὶβ οχ Επᾶ, 1980 
ἃ 88--Ὁ 8 ἀρρατοαῦ. Αἴ νυ. δὰ υβ 21- 81 οὖ αἀπᾶτῃ ἔδο116 ουηηΐδ οοαδπηΐ, 
81 ἐγβηβροβὶ 8 βϑη θη 5 γὸχ  ἀνάγχη γὰρ... .“γ8 21. 29. οχοϊρὶ αἱ 
γοῦθὰ χείρων τοῦ ἀκρατοῦς ν8 31. 
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τοι 38 ὃ ἀντικείμενος, ὁ δὲ μέσος σώφρων. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ φεύ- ἢ 5 
γῶν τὰς σωματικὰς λύπας μὴ δι’ ἧτταν ἀλλὰ διὰ προ- 

5ὕ αίρεσιν. τῶν δὲ μὴ προαιρουμένων ὃ μὲν ἄγεται διὰ τὴν 

ἡδονήν, ὁ δὲ διὰ τὸ φεύγειν τὴν λύπην [τὴν ἀπὸ τῆς ἐπι- 

ϑυμίας], ὥστε διαφέρουσιν ἀλλήλων. ἔπαντὶ δ᾽ ἂν δόξειε χεί. 
ρῶν εἶναι, εἴ τις μὴ ἐπιϑυμῶν ἢ ἠρέμα πράττοι τι αἰσχρόν, 
ἢ εἰ σφόδρα ἐπιϑυμῶν, καὶ εἰ μὴ ὀργιξόμενος τύπτοι ἢ 

80 εἰ ὀργιξόμενος᾽" τί γὰρ ἂν ἐποίει ἐν πάϑει ὦν; διὸ ὁ ἀκό- 

λαστος χείρων τοῦ ἀκρατοῦς ἡ. τῶν δὴ λεχϑέντων τὸ μὲν μα- 

λακέας εἶδος μᾶλλον, “ὁ δ᾽ ἀκόλαστος ἢ. ἀντίκειται δὲ τῷ 
μὲν ἀκρατεῖ ὁ ἐγκρατής, τῷ δὲ μαλακῷ ὁ καρτερικός" τὸ 

90. 27. [τὴν ἀπὸ τῆς ἐπιϑυμίας} τιᾶ]6 δ. 91--81. Ἑπαντὶ δ᾽ ἂν -- 
ἀκρατοῦς] πᾶθο (Δα) αποῦϊβ ἴῃ ἢπθ γϑυθ]β 21. 29) 46 βϑᾶθ βυῶ τηΐρταγθ- 
ταπῦ, 29. 80. ΚΌΝΡ καὶ μὴ ὀργιξόμενος" τί γὰρ. 81. τῶν δὴ] 5ογ10. 
νἱὰ. τῶν δὲ (ααἱθὰβ οχοϊριαηθαν σοῦρὼ ὥστε διαφέρουσιν ἀλλήλων 21.) 
82. τὸ δ᾽ ἀκόλαστος ἢ βογ. τὸ δ᾽ ἀκρασίας. 

28 5. ὁμοίως δὲ καὶ ὃ φεύγων τὰς σωμ. λύπας. Τιονῖδον Βοο ρθ- 
ΠῸΒ ῬΘυβυυρὶδαν ; πΠ60 βῖηθ οδιβᾶ: ,, ἧττον γὰρ καὶ οὐχ ὁμοέως ἐστὶ 
περὶ τὰς λύπας (ἡ σωφροσύνη 160 τηϊπὰ8 ἡ ἀκολασία) 1117 Ὁ 20. 27. 
Αυοάβὶ ρῥΙδοθῦαῦ ροβὺ τὰς ἡδονὰς οἰΐδιη τῶν λυπῶν ταὐϊομθια ΒΆΌΘΙΘ, 
ὯΘ ἰρβῶ αὐἱϊάθιη τ δατηϊίθοαῦ, αὖ ἔδη Ῥϑιιοὶβ νου ὶβ γν6] ππῷ νοοθ 
ὁμοίως δὲ τροΐθ βθὰ σἱδίατη βοὰ υἰγύαβ ἀθβουιθοσθίασ; ν. δᾶ 1148 ἃ 1. 

φῦ. τῶν δὲ μὴ προαιρουμένων ὃ μὲν .. .: μἷο οχ ἀοῆπίξίοπθ γ8 18 
εϑὺ ὁ ἀκρατής; ουϊ αὐ ορροιῃίνα ὁ δὲ γ8. 306 ποὴ ροίοδὺ ῃοῃ 886 ὁ 
μαλακός (γ8 14; οἵ, νβ 81). Δῦ ορβίαῦ αὐοᾶ ἡ λύπη ἀϊοϊδαν γ8 26 6886 
ἡ ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας. ϑδηθ πίστη τηο]θϑύϊαθ, ααἱθὰβ ἐὰπι οἵ τρυφῶντες 
(Ὁ 3. 34.) ἰυπη οἵ παιδιώδεις (Ὁ 10 56.) --- αὰδθ ραποτα μαλακίας 5018 
δοοαγαύϊιβ ἀοβηϊπηθαν --- ἸΏ ΡΑΥ65. βαπῦ, ποη βαηὺ 11 ἀο]οτθβ ααἱ ἃ ουρὶ- 
αἴπθ ποι βαὐϊαξῷ οὐἰπηθασ. Αα γθηὶ γογῸ ἴῃ οαρίᾷο οαγαβ ἀπ] οοα πΐ5 
ἰᾶται αὐίθ οὰὐπὶ Οὐἶο ΟΔΥΘΠΑῚ οοπ]απμοία οϑῦ, αὖ Πἷπο ἀϊγθυβο ΠΟΙΩΪ ΠΌΤ 
ϑθμπθγῶ τϑοὺθ ἀἰβοθυηὶ Υἱχ ροβϑιπῦ, ϑυαβροοίω τὶ νὸχ δἀαϊίω ,,.τὴν ἀπὸ 
τῆς ἐπιϑυμίας ““ ν5 20. 

21. ὥστε διαφέρουσιν ἀλλήλων: οϊτηίγατα ὁ ἀγόμενος διὰ τὴν ἧδο- 
νὴν 8. ὃ ἀκρατής, καὶ ὁ διὰ τὸ φεύγειν τὴν λύπην 5. ὃ μαλακός. 

21-- 81. παντὶ δ᾽ ἂν... χείρων τοῦ ἀκρατοῦς. ΔΑᾶ Πεᾶθο δα βαρτγα 
(νυν. δὰ 1148 ἃ 17---22) γϑβϑριοθπάθτ ογαῦ. Νϑο ἰϑύηθη πΘρΌ, ν᾽ ἀϑυὶ ἰδῦα 
γουρῶ π6 Ποὺ αὐϊάθιη ἸΙΟΟῸ βυδιη βθᾶθπιὶ ΠαΌΘγΘ.. Εἶθ θηΐμη, αὐδηὶ 
Ὅθπθ βθπύθηξιθ ,,.... ὥστε διαφέρουσιν ἀλλήλων (ν. 217). τῶν δὲ 
λεχϑέντων τὸ μὲν μαλακίας εἶδος... .“ (Υ8 81) 86 Θχοϊρίαηῦ, Νά οἵ 
λεχϑέντες γτοΐοοϊο βυπὺ τῶν μὴ προαιρουμένων ὃ μὲν... ὃ δὲ... 
ν5 3ὅ; δία οοπ]θούαγα ἀπάϊαπθ οοτίῶ οὐ πϑοθββαχϊῷ ργτὸ γοοῦθα]18 ὁ δ᾽ 
ἀκόλαστος γ8 82 βου θθηᾶθμι οϑὺ τὸ δ᾽ ἀκρασίας. ΠΙᾺ γοῖὸ ,παντὶ ὃ 
ἂν...“ γ8 21---31, αἀ]αποία ἴῃ ἤηθ βϑηθθηὐίῷ.,, ἀνάγκη γὰρ... ἀνία- 
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ὲν 7 ἵν ἐστὶν ἐν τῷ ἀντέ ἡ δ᾽ ἐγκράτεια τιῦο 84 Ἢ 8μὲν γαρ καρτερεῖν ἐστὶν ἐν τῷ ἀντέχειν, ἢ ἐγχράτεια τιὅθ « 
δὲ μι “ 

ἐν τῷ κρατεῖν, ἕτερον δὲ τὸ ἀντέχειν καὶ κρατεῖν, ὧσπερ 8ὅ 
- -" -" ’ Ἂ 

καὶ τὸ μὴ ἡττᾶσϑαι τοῦ νικᾶν διὸ καὶ αἱρετώτερον ἐγκρά- 

τεια καρτερίας ἐστίν. ὃ δ᾽ ἐλλείπων πρὸς ἃ οἵ πολλοὶ καὶ τιδὸν 
Ξε ε ᾿ ΗΝ ᾽ 

ἀντιτείνουσι καὶ δύνανται; οὗτος μαλακὸς καὶ τρυφῶν᾽ καὶ 

γὰρ ἡ τρυφὴ μαλακία τίς ἐστιν ὃς ἕλκει τὸ ἱμάτιον, ἵνα 
-" ’ Ἁ 

(ἡ πονήσῃ τὴν ἀπὸ τοῦ αἴρειν λύπην, καὶ μιμούμενος τὸν 
΄ 3 » 3 ᾿ ᾧ , δ, » ς ’ 

ἐ κάμνοντα οὐχ οἴεται ἀϑλιος εἶναι, ἁϑλίῳ ὁμοίος ὧν. ομοίως ὅ 
3 3 Ἁ δ᾽ ἔχει καὶ περὶ ἐγκράτειαν καὶ ἀκρασίαν" οὐ γὰρ εἴ τις 

-»" »" ς -»" 4« -ν Ἵ -" 

ἰσχυρῶν καὶ ὑπερβαλλουσῶν ἡδονῶν ἡττᾶται ἢ λυπῶν, 
3 [χὰ “ 

ϑαυμαστόν, ἀλλὰ συγγνωμονικόν, εἰ ἀντιτείνων, ὥσπερ ὁ 

ὁ. εἴ τις] ΚΡ γχ. τις. 

τος γ8 21. 22 (δ α. 1. γ.), βοάθιῃ τηβ9ὴβ οϑσΐθ Ἰἀοηθδη βαργῶ μαθΘ απ 
δῦ γ8 31 ροβὺ ἀκόλαστος ααὖ γ8 2ὅ ροβϑὺ διὰ προαέρεσιν. 

84. τὸ μὲν γὰρ καρτερεῖν ἐστὶν ἐν τῷ ἀντέχειν: αἰατπὶ τηο]θβ 8 
Ἰαθουτιπι ἀοϊοσατπαπθ, δᾷ απὑδ8 τὸν καρτερικὸν τοίουτὶ ἴπᾶθ ἃ. γβὰ 14 
οοπβίαξ, ἐοϊθταπᾶο ἰδηύατη οὖ βαβύϊποπαο (τῷ ἀντέχειν) οοουνγὶ ροίαοβί. 
Ῥγανδ οοπέίτω οαρίαο ορρυϊπιθπᾶδ οϑὺ οὖ δ]Ἱοθπᾶδ αὖ 718τα ΠΟ ΔΙ] 15 
βοιύαθασ. Εὖ οἰδαάτοαὺ ἰριδαν οοποΙαβῖο διὸ καὶ αἱρετώτερον .. : ν8 86; 
δὴ οοπέγδ, Θαπᾶθιη ἐαπύατη Ὠοβύθσα ὙἹοῖββθ Ρ]ὰ5 δβὺ αὔβϑιη γϑβυϊ 1588. --- 
Τω ἄσπτα δ]1θπῶ, βϑηξθηθίῳ ἱπίουργοίδπαδ, θοῦ, οθηβθαῦασ. Ῥόοββθ Θῃΐη 
οἰΐατη ἀο]ογθυα ἴδ, πὰ Βαβεϊ ΠΟΥ ΒΟ] τη, 564 τϑυθύδ υἱποὶ αὖ ἱπᾶθ 1δϑὺϊ- 
ὑϊα απδοάδιη δαρυβυϊοΥἽΒ ΘΘΠΘΙΒ πϑϑοδξαῦ, γϑγαπι αὐϊάθηη οβϑῦ; ΠπΘῸ 
ἰδθθη 60 ἀϑαὰθ τηραϊζδηο ΡγΟΟΘβΒ15886. ΠἰΒῚ ΤῸ οὐ οδαΐθ (αὖ ἴῃ ἔοτ- 
ἐὐδαάῖπθ 1117 ἃ. 88 ---Ὁ 6) Ατϊβύονθιθβ συϑύθγθβυθ οτηπῖπο Οταθοὶ ρΡὰ- 
ἰαμαϊ βαπῦ. 

ὅ. 6. ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ ἐγκράτειαν καὶ ἀκρασίαν. Οπυοᾶ Ὁ 1 
1π τι} 1018 σοΙητηθιπογϑξιτη οϑὸ, Π]αϊᾶ νοῦ τῆς τρυφῆς ταθηξίομθ τγ8 
2--ὄ ροβύροβιθατη 6586 νἱἀθθαίαγ, άπ νοοθ ὁμοίως διὰ αἰξθγαμι αποααθ 
Βθπὰβ δαποίαϊατ; 50. ἴπ Ὠ18 οτηπῖθτβ δὲ υἱδαρουίατη οὖ Ἰαπᾶθηι δᾷ ἴδου]- 
ἰαύθιηα τῶν πολλῶν ΘΧρΘΟΠαΪ; γ. ὦ 12 βᾳβ. θΘὕδπὶ δα ποίίοπθηι ΞΘΥΊΠΟ 
Ῥγοσθάθηβ ΤηῸχ γΥ8 ὁ 8664. δοουγείῖτιβ Θχρ ᾿οϑπάδηη ἰοΐαβ ἐχαηβὶύ. ὅ56ῃ- 
ἑδπέϊα δαῖτα, οὐ γὰρ...“ (γ8 6--16), αὖ αἀάϊία νοὸχ τ λυπῶν γ8 
ῬμηΠοοίοθίαθαμθ θχθιηρ!απι ἀοοθῦ, πὸη ταϊμβ 84 καρτερίαν οὐ μαλακίαν 
απδηὶ δὰ ἐγκράτειαν εὖ ἀκρασίαν τοΐετξατ; ἀπδργορίου βαδβθυῖτα αὐ ροβὲ 
»πκαὶ ἀκρασίαν“ γ8 6 ῬΙ6πθ 1πἰογραηραύαν. --- Αα τϑῖὰ γϑῖο ἀϊρπῦτα 
δβδὺ απὸ δηΐσηαβ δανουίαϊαν, αὐ ἕαοΐαμι δἰ αὖ ΠοΟ ἴπ σἝΌπουθ ὑπτη οὗ 
πολλοὶ δὰ ᾿πυβιξαύατη ᾿Ἰβέτπιτη ΒΟπουθτα ρϑυγθπθυϊηύ, ὕππι τηϑθαϊοουϊαβ αἀπδ6- 
ἄδπι Θχβίβιας απδθ ἔθυθ π|}1} Ἰαπᾶϊβ μαθθαῦ: μεταξὺ γὰρ -- ἢ μέση --- ἡ 
τῶν πλείστων ἕξις... ἃ 1ὅ. Υ. δὰ 1161 Ὁ 28--82. Ἶ 

8. ὥσπερ ὃ Θεοδέκτου Φιλοκτήτης ... ὍὯδ68 Τμοοάοοϊαθ ῬμϊΠοοίοξᾶ, 
ἀθ. Οατγοϊπὶ Οθγογοπθ (ὩΡρϑ!]αξαν ἃ. ποππῸ}}18 Κερκυ ὦν), 46 Χοπορμδηίς 
Ῥϑοοδῖο γυ8 11, 46 βθῃηθιθ ἀθηΐατι τϑρττὰ ϑουἐμβαγιτη Ὑ8 14 ὯΠῸ ὙΘΥΌΟ, 
π6 ἱπδηΐῶ ΘΟΠΒΟΙ Ὀδηδατ, αἸΧΘυμπι 11] ΠΟΪΒ πούαπι 6886. [τὴο ἴρ8ο8 1118- 

Αὐἰφι, ἘπΕϊο, 80 



4060 ἈΒΙΒΤΟΤΕΈΤΙΒ ΕΤΗΙΟ. 

10 Καρκένου ἐν τῇ, ᾿Δλόπῃ Κερκύων, καὶ ὥσπερ οἵ κατέχειν 
πειρώμενοι τὸν γέλωτα ἀϑρόον ἐκκαγχάζουσιν, οἷον συνέπεσε 
»-- Γὰ ᾽ 3 Ἁ τι ρ ΄ 9 ’ 

Ξενοφάντῳ, ἀλλ΄ εἴ τις πρὸς ἃς οἵ πολλοὶ δύνανται ἀντέ- 

χειν, τούτων ἡττᾶται καὶ μὴ δύναται ἀντιτείνειν, μὴ διὰ 
φύσιν τοῦ γένους ἢ διὰ νόσον, οἷον ἐν τοῖς Σκυϑῶν βασι- 

τόλεῦσιν ἡ μαλακία διὰ τὸ γένος, καὶ ὡς τὸ ϑῆλυ πρὸς τὸ 
ἄρρεν διέστηκεν. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ παιδιώδης ἀκόλαστος εἶναι, 

ἔστι δὲ μαλακός᾽ ἡ γὰρ παιδιὰ ἄνεσίς ἐστιν, εἴπερ ἀνά- 
Φ - Ἁ ΄ ς , ς , 

παυσις᾽ τῶν δὲ πρὸς ταύτην ὑπερβαλλόντων ὁ παιδιώδης 

ἐστίν. ἀκρασίας δὲ τὸ μὲν προπέτεια τὸ δ᾽ ἀσϑένεια᾽ οἵ 

11. ΚΡ ρὑγ. ἐκκαχλάξουσιψ. 11. εἴπερ] ΚΌΜῬ εἴπερ οὖν. 

ταμ [ Ὀ] τ ασα αοίοσοθ Τημθοάθοίοη οὖ Οδγοϊπατὴ Βἰοθιϊοίαιη, δὶ Βοϑιη- 
Βαγάγυμη (Οτίθοι. Τἰδογαξϊαγροβοι. ΠῚ 604 οὐ 99) δάϊουῖϊβ, οὐΐϊδὰ ἃρυᾷ 
ἀοοὐΙββί 08. ΥἱΓῸ8Β. ῬΡΆΘΠ6 ποιηῖηδ ἰϑηΐιτη 6856 ἰπ6]16ρ68. 

11. ἀϑρόον ἐκκαγχάξουσιν: αὖ ἰστϊθαβ οοπαῦαβ τϑῦϊπθη αὶ ̓ ρβαπι Ὑἱτ 
αἴοουβ δυχίββθ ρούϊιβ νἱἀθαύαν. --- Ῥομϊθαν δαὔθηη 1ῃ ἷβ 1ᾷ αποᾷ ἰπ- 
ἀθοούαμι νἱαἀθύασυ, γϑὶαῦ ἰθηο 1000 ΥἼΒ1586 γ6] δ᾽ ]αύαβ ἴῃ σίτο, πὶ δοάθιῃ 
ῬΙδπΘ οὐαϊπθ οαγὰ ἀπο] θοῦ ἱμποπθδῦθ δ ὑπυρίῦον ἴαοῖο. ΝῸΒ ϑηΐπι ργο- 
ἔθοῦο ἴπ Βομαΐπθ δχουτοίαῦο ρ]δηοίαμα φῥγούίππβ οχουβδύθιηιβ, ἔοθᾶθτηῃ 
ἴδοϊηαθ Βαπα ἔθη. : ᾿ 

19, ἀλλ᾽ εἴ τις... ἈΑροᾷοβὶβ δὰ μᾶθο 6 γϑὰ 8 ροίθεπᾶα ,τοῦτο 
ϑαυμαστὸν καὶ οὐ συγγνωμονικόν “. --- Τὴ δύο ἱρίθαν σθηθγθ σϑηϊῶ ἀΙρηθπι 
νἱἀθίαν αὐοἀοῦπαπθ να]ρῚ σῖγθϑ δχοθαϊῦ; οσαπίαπθ ἰδῶ αὐἱάθηη Ρ]θγϑατιθ 
συγγνωμονικά (καὶ οὐ ψεατά δάδεαθ δὰ πβϑηὐθηϊίδμι 1146 ἃ. 8. 4. Αὐ 
γ. δὰ νβ8 ὅ. θ6θ. Νιμίνυση γϑούϑιη προαΐρεσιν οογΐθ ὑπθύμι 510 Αὐϊβϑυοὐθ!θβ, 
αὐδηηγ5 ἀΘΌΙ]Θυη. 

τ6009 Θεοδέκτου Φιλοχτήτης ὑπὸ τοῦ ἔχεως πεπληγμένος ἢ ὁ Ἡ 5 

1ὅ. καὶ ὡς τὸ ϑῆλυ.... διέστηκεν: αἰϊπιἃ ΘΧΘΙΏΡ]υ τοῦ μὴ δύνα-᾿ 
σϑαι ἀντιτείνειν διὰ φύσιν (γ8 18), δἀ͵]θοίαπι Π]ὰἃ (αὐ ἴῃ ἐμ! υ8. 56η- 
ὑθηί 5. δ.) οοπβύυσαούϊομθ ἴθγθ πυ]]ᾶ; αὐᾶ81 ἀϊοουθῦσυ.,, 016] 46 115. υϑ θα 
οοριύοθαν, ἴῃ αὐἰθὰβ ἃΡ δθαῦο δι ιύγο ἱτα 601} 108 185 τη] 16 Ὀγ18 τῶῦϊο 
ΒΩΘὈΙθαν “. 

16. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ παιδιώδης ... γ8 19 ἐστίν... Ὁὺ ὁ παιδιώδης 
θη ἴῃ τηθηΐθ γϑπουῦ, ἔογύαθθθ ῬΘῚ τηθηϑίομθη) 1Π|ᾶτὰ τἱ θη τη Υ8 
10 5. οἤβούατη οϑύ. Εγιὺ γογῦὸ 6 ἀθβηϊθίομθ ἃ 14 μαλακός, εἰ ἄσδθ γ65 
ααἀδιηῦ, αὖ στα Ῥγορύου ἔπρδηι Δ θοΥ8 (φεύγων πόνον καὶ σπουδὴν ὡς 
λύπην) δὰ Ἰοοῦχμα οὐ Ἰυϑαπι 88 οοπγογίουϊδ, ἔστη μὴ προαιρούμενος ἴἰῶ 
σοῦ, Οαδθ δὶ ποῃ βἰπαὺ, δαῦ ἀκρατὴς ρούϊι5 νοραπάτπβ οὐαὺ δαὺ 1111 ρσο- 
ΠΘΥῚ 8βου οπασβ ἴῃ αὰοὸ οὗ βωμολόχον καὶ φορτικοὶ 4 14 Βαηΐύ. 

19--28. Θυδθ πο ἀυρ]θχ ἀκρασίας Βρθοῖθβ ργοροπίθαν, 1ῃ ῬΥΌΟΧΙ 8 
ΟΌΡΡ. ΡὈ᾽.8 56116] τηθυϊογαΐαν: ν. 1161 ἃ 1--ὃ8; 1102 ἃ 18. 19: 10. 27-- 
29; οἵ, ΜΜ. 1908 ἃ 29--ὃ48ᾳ. ϑυπῦ Θῃῖτη αὐδθ ππὸ βρθϑούδπῦ αὐ αὐἱά- 
αὐϑιὴ δ]104 ἰάοποο ἀπᾶθ ποπ ἰθμὑίπι τῆς ἀκρασίας 56ἃ ὑπίγοτθὶ σΌΠΘΥΙ5 
πϑίστω (τὸ πῶς ἔχουσιν) τϑοῦθ 1ηἰθ]]Θραύατ. 

19 5α. οἵ μὲν γὰρ (οἵ ἀσϑενεῖς) ... διὰ τὸ πάϑος, οἵ δὲ (οἵ προ- 

᾿ 
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ἢ ᾿ ε 

Η 8 μὲν γὰρ βουλευσάμενοι οὐκ ἐμμένουσιν οἷς ἐβουλεύσαντο διὰ τὸ τιδ0 030 

[το] 

πάϑος, οἱ δὲ διὰ τὸ μὴ βουλεύσασϑαι ἄγονται ὑπὸ τοῦ πά- 
ϑους ἔνιοι γάρ, ὥσπερ προγαργαλέσαντες οὐ γαργαλίξονται, 

οὕτω καὶ προαισϑόμενοι καὶ. προϊδόντες καὶ προεγείραντες 

ἑαυτοὺς καὶ τὸν λογισμὸν οὐχ ἡττῶνται ὑπὸ τοῦ πάϑους, οὔτ᾽ 
ἂν ἡδὺ ἡ οὔτ᾽ ἂν λυπηρόν. μάλιστα δ᾽ οἵ ὀξεῖς καὶ μελαγ- 5ῦ 
χολικοὶ τὴν προπετῆ ἀκρασίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς" οἵ μὲν γὰρ 
διὰ τὴν ταχυτῆτα οἵ δὲ διὰ τὴν σφοδρότητα οὐκ ἀναμέ- 
νουσι τὸν λόγον, διὰ τὸ ἀκολουϑητικοὶ εἶναι τῇ φαντασίᾳ. ᾿ 

ἔστι δὲ ὁ μὲν ἀκόλαστος, ὥσπερ ἐλέχϑη, οὐ μεταμε- ϑ ' 

28. ΚΌΜΡ προαισϑανόμενοι. Ἂ: 

πετεῖς) διὰ τὸ μὴ βουλεύσασϑαι... Ὄπ οἸορδηΐξθιῃ μη ϑη 651}, 
αὐ αὖ οοπβοπέαπθυπι ογαὺ αἰ υθηύϊα, 1Ππβύγαξαν, σοπβιἀθγδτατιβ, πηϊέδβ 
σομθυῖβ μ6 Ἰαἰδαῦ: Εἰθηΐπι οἵ διὰ τὸ μὴ βουλεύσασθαι (γ5 21) οὖ ᾿ρδ5ὶ 
διὰ τὸ πάϑος οὐ βουλεύονται, αἴαπθ 5ἰαπίάοιι ἀκρατεῖς 5απῦ, απᾶτα- 
αὐᾶτι ἀπροβούλευτοι ἰδηθῃ παρὰ τὴν προαίρεσιν ἔδποϊαπῦ. δῦ Ἰρτθυν 
προαίρεσις ἄνευ βουλεύσεως, δῦ σοηθυα}15 αὐδοάδιῃ δῦ δα απ88 46]1- 
Ὀοταπᾶο οοὐτορογαίαν ρῬούϊαβ απᾶτη παβοῖδαγσ: πθαὰθ θηΐτα Δ Ὁ Αὐιβίοίθὶθ 
αὐἰδασῦατη 48 δᾶ ἀπαϊτηυβ. --- [π᾿ αἰΐοτο Ὑ6 10 σθπθεθ οοποραϊθαῦ, αποᾶ 
οἂΡ. ὅ αὖ ποσαΐστα δὲ ἀϊοθπᾶο οὐβουγαῦαχσῃ δῦ. Ευαμῃ θηΐτ ααἱ δὲ 
ἀσϑένειαν οὐκ ἐμμένουσι ποϊουύία, γ 61 οορυίϊο (τὸ εἰδέναι) ρ]θπδ, οὐ ἴη- 
ἰθρστῶ οβῦ; τη00 ποη ψαϊθῦ ἴῃ Ἰρβουτιὰ Θηη0 αποα τηθηΐθ τθοῖθ Θοῃ- 
οθρογαμῦ. Υ. δὰ 1147 ἃ 10---24. 

22. ἔνιοι γὰρ ὥσπερ προγαργαλίσαντες οὐ γαργαλίζονται .. Θυῦτῃ 
τὸ μὴ γαργαλίξεσϑαι Βαπα 510 ρῥγορτηίαπι τῶν ἐνίων ἰβύογιιμη, νἱάθ5. 8}- 
αὐδιὰ ταὐύϊοπθιη βθοαΐοβ ΠΟΏΠ.]105 (οοα. ΟΡ) Βουῖρβίβδβθ οὗ προγαργαλίσαν- 
τες. ΑἸ ΠΡΜΡῊ ἴῃ σϑῦθο ἐὑταηβιἰγο βίπθ οὈ͵]θοίο (,,ἑαυτοὺς“) οβδηβὶ 
προγαργαλισϑέντες ΘΧὨΙπΘττιηὐ; αὖ ΡΘῈΙ σθπιβ ρϑββίσαση οὐποῖθαῦ 5θη- 
ἰοπέϊαθ. --- Θυΐπδιῃ βἰηὺ οὗ ἔνιοι, π απδουϑίαν. Νιπηΐνττιη ἀσϑενεῖς 11 
ποῖ δαηῦ; αἸἸΌῸ5 -ὩγηΟὐ8 γ085 πθαὰθ Δ Ὁ δ] ἴ6γῸ σθποσΘ τῶν ἀκρατῶν (81 
ἴουβ ἕθγαθ) πϑθαπθ ἃ τη] 5 τῶν ἐγκρατῶν 16 πῶ 686. 

9ὅ. μάλιστα δ᾽ οἵ ὀξεῖς καὶ. μελαγχολικοὶ. .: φύσεις αὐδροάδιη ἀϊ- 
οαμξαγ, ποὸὰ ἕξεις: οοπἔογαξιν ἔθη ἡ ὀξύτης τῶν ὀργίλων αἴαιπθ οἵ 
ἀκρόχολοι ὑπερβολῇ ὄντες ὀξεῖς 1126 ἃ 17. 18. 6 πιο] ΠΟ ΠΟ] 1018. 6Χ 
ΕΗ. --- δοασῖπ δηΐτη απϑθβέϊο 46 ἰἰβάθιη Ἰαὐϊαβ ραἰοὺ --- σ᾿ ῥγδϑίθυ 
Ἰοθοβ δᾶ Ὁ 19--26 Ἰαπιάαίοβ 1164 Ὁ 11-- 18... ,,ἀεὶ ἐν ὀρέξει σφο- 
δρᾷ εἰσίν ““. 

30 8. οὗ μὲν γὰρ (οἵ ὀξεῖς)... οἵ δὲ (οἵ μελαγχολικοῦ. ϑβ΄π 41|1- 
Βϑηΐθυ ἀἰβεϊηριθυθ ἴῃ Δηΐτηο οϑὺ, αὐἱᾶπὶ δ ἰπιδϊο γ5 2ὅ τϑβεϊξαδξαν οἵ 
ὀξεῖς καὶ οἵ μελαγχ. Ὁ 

28, Τὸ ἀκολουθητικοὺς εἶναι τῇ φαντασίᾳ δὰ αἰτοβαιθ ροξοτῖξ 
τϑίθυν!. πὸ θηΐμπὶ γϑμθσυηθῃίίου αἴδοοαβ αὐΐβατιθ, 60 τηδρὶβ τὴν φαντα- 
σίαν Θγοοδῦ. 

Οδρ. 9θ. 1160 ἢ 239--1181 84. 38. 

Ῥαμα ΘρΡΡοβιίο υἱδΐο ἀκολασίας (αὖ 5᾽ τη ἴον 1160 ἃ 16---31 ἐδοίαμα οβῦ; 
805 
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τιῦ0580 λητιχός᾽ ἐμμένει γαρ τῇ προπιρέσει" ὁ δ᾽ ἀκρατής μἱνξτα- Ἡ 9 
μελητικὸς πᾶς. διὸ οὐχ ὥσπερ. ̓ ἠπορήσαμεν, οὕτω καὶ ἔχει, 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀνίατος ὁ δ᾽ ἰατός" ἔοικε γὰρ ὴ μὲν ἈΡΥΘῊΣ 

ρία τῶν νοσημάτων οἷον ὑδέῤῳ καὶ φϑύσει, ἡ δ᾽ ἀκρασία 

τοῖς ἐπιληπτικοῖς᾽ ἡ μὲν γὰρ συνεχὴς ἡ δὲ οὐ συνεχὴς 
8ὅ πονηρία. καὶ ὅλως δ᾽ ἕτερον τὸ γένος ἀκρασίας καὶ κα- 

κίας" ἡ μὲν γὰρ κακία λανθάνει" ἡ δ᾽ ἀκρασία οὐ λανϑάνει. 
3 » μ} πιο αὐτῶν δὲ τούτων βελτίους οἵ ἐκότατικοὶ ἢ οἵ τὸν λόγον 

80. 81. ἐμμένει --- μεταμελητικὸς} οτη. ΚΡ. 88. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀνίατος] 
οτι. ΚΡ, (ΡῸΡ ἀλλ᾽ ὃ μὲν εὐίατος οὐ ἀοῖπ ὁ δ᾽ ἀνίατος.) 

οἴ, 1148. 18--99; 1101 Ὁ 89--1105 α 6) παίατα, οὐ ταὐίο τῆς ἀκρασίας 
8. τὸ πῶς ἔχει ΔΙΩΡ]Ϊὰ8 Θχρ]ϊοαύαι, βίπαα] ααδοβύϊομθβ ΠΟΩΒΌ]1]86 ῬΥΪΤΙΒ 
τηούαθ διΌβοϊ σαπίαγ. Υ͂. δᾶ οδρ. 8. 

Τα αϊυογϑὶ ἰρίξιο" βιυηξ οἵ ἀκρατεῖς αἰγιι6 οἵ ἀκόλαστοι, «ἷἱ ᾿υιὲ γ60 
γοδίρίϑβοαγε η66 οογγίσί ροϑβδίγηέ, ἐ{18 αα' ηιοϊίογα γοαίξιι8 ραϊοαξ --- 1180 Ἢ 
80. Τηΐογ ἔρ8ο08 αὐέοηι τοὺς ἀκρατεῖς ἀοίογογ68 δ8ιηὲ χιιο8 ηιοᾶο ἀσϑε- 
νείας ηορυΐηα ἀἰδεϊγωϊηνιδβ ---1161 ἃ ὅ. Οὐηιηνλ ιν σογὸ οιοὐὶ οαάθηι 
οὐηἶγα βιμι ργοροβίξιγη, χιαθ οἵ ἀκόλαστοι ὁ: ργοροδῖξο --- 1161 ἃ 11; 
οὐ αἸξογίβ α΄ {{Π0 βηιδ αὦ χιίόην ασοντῖθ8 ϑρεοξαηνιδ χιθηιχθθ ἤογν 967 ([6- 
ηιοηδίγαἰϊομοηι υοἱ ἀοοίγίγαγυ 86 961 υἱγέιιέθηι γϑοΐ6 ἀὐδοίηυνιδ ἐέα 51, }67- 
ϑιιαϑιηη, φιοηιαηιοάιην γϑοία γαΐξίο ροϑβοῖξ, αἴέξογίβ σοηΐγα --- 1101 ἃ 20. 
ΤῊ {18 ἐσίξι οἷβ αὐ ϑοίννφην ἑαγέν,, οὐ οῖξ οὐ ἐην ἀσομᾶο αδγὰρταρέι, 
η66 ἑαηῖοη, 60 ρεογαιαῖέ οὐ ργοθοηξ φιοα ρϑὲ αὐαηουϊέαγμέ. {}9π46 αρραγεί, 
τὸν ἀκρατῆ οἱ ηιοϊίογοηι 6886 τοῦ ἀκολάστου «οἱ οοηιραγαίμηι αὖ τὸν 
ἐγκρατῆ γτγταυιηη, --- ἃ 28. 

29, ὥσπερ ἐλέχϑη: ν. 1160 ὦ 21. 22. 
81. ὥσπερ ἠπορήσαμεν: 1146 ἃ 81--Ὁ 2. Θὕδτ δᾶ ἀπορίαν ΠΟῊ 

ΒΟ]ΪΌη 860 γτϑβριοϊπηῦ, βθα οὐϊδιη θῶ αὑδ ἱπΐτα περὶ τοῦ πεπεῖσθαι 
καὶ τοῦ εὐμεταπείστου 1161 ἃ 11 866. ἀϊδραϊαπίαν. 

88. ἡ δ᾽ ἀκρασία τοῖς ἐπιληπτικοῖς. Α Ῥτΐπιο αὐϊᾶᾷθπι [ἰδ 0 1102 
Ὁ 18 5844. οἵ ἀκρατεῖς 511π|11685 τοῖς παραλελυμένοις 6886 νἱἀΘὈαπίαγ, Ἐ 
μαυᾶ βοῖο 8 ῬΘΣ ἴρβᾶ μδθο Β'1721]18,. ἸπΟΠΘΘ ΤΥ ροὐΐϊαβ, Βα Όθ586. ἴῃ 
ΘΆΪΤΑΟ τοῦ ἀκρατευομένου τηϑίθχη αποάᾶδιη αποα οὗ ρουρθύσπτῃ 5810 
(συνεχές) οὔ ΒΒΠΒΤῚ ἅΘΡγΘ Ῥοββὶὺ (ἀνίατον). Υ͂. δᾶ 1161 ὃ 14. 

86. ἡ μὲν γὰρ κακία λανϑάνει. ... δᾷᾷίαονῖβ »ἐνίων καὶ ἐνίοτε “ 
οὐ οἵ. τὸ ἐπίβουλον 1149. 14 βᾶ.: ααθτπδἀτηοάθπι ΘΠΪΠῚ ἀπορία ἠβάκοταν 
ὡρυᾶ τοὺς ϑυμώδεις ταῖπι8 [ αὐδτα δρυᾷ τοὺς ἀκρατεῖς (ἁπλῶς), ζῶ ὡρυᾶ 
ΠῸΒ ΤΩΪΠῸ8 αὐδ τη δρυᾶ τοὺς ἀκολάστους. Ὗ. δὰ οἂρ. 7. Τπίνθιβθ γθγῸ 
πθαὰθ μαθιθαβ 1056 πθ60 βίπραϊω αὐδθαῖθ δοϊποτω τῶν καχῶν Υ6] τῶν 
ἀκολάστων ἴζα ἴδιο!]6 Ἰαὐθηΐ; ν. οὐΐδτη 1161 ἃ 8. ,,ὕμοιον κατὰ τὰς πρά- 
ἕξεις. ΝΙΙΤΌΤα ἑσπαυ νανον πούϑρ αἰ υθη τ ϑυτιηι. 

1--ὅἢ. Δάϊυαπρτηθαν πϑθὸ ποπᾶ δ]ΐθπο αὐἰάθηῃ Ἰο60, 56α ἰαπιθη ἴδ 
αὖ πη ᾿ἰδέῶ βοηδθηθ Ὁ θῶ ἀϊβραυύεύίομιθ ατιᾶθ Ῥ6Ὶ τϑασσπι οδρτὺ ΟὉ- 
ποίαν ἀθνουίαθαυ. Τα γϑῖὸ δι ὡρίθυν, αὖ πἰδὶ οὺ ρυδθοθββουῦ 1100 
Ὁ 19---28 οὐ βοᾶἄθῃμῃ γὑϑβρίοἰαθαν σϑυρῶ νἱχ ἰη 8116 1 Ῥοββϑιπῦ. ῬΘΥ 86 ΘΏΪΤΩ 
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ΗΠ 9 ἔχοντες μέν, μὴ ἐμμένοντες δέ ὑπ᾽ ἐλάττονος γὰρ πάϑους τιὉι «2᾽ 
ἡττῶνται, καὶ οὐχ ἀπροβούλευτοι, ὥσπερ ἅτεροι" ὅμοιος γὰρ 

ὁ ἀκχρατής ἐστι τοῖς ταχὺ μεϑυσκομένοις καὶ ὑπ᾽ ὀλίγου 
«οἴνου καὶ ἐλάττονος ἢ ὡς οἱ πολλοί. ὅτι μὲν οὖν κακία ἡ ὅ 

2 , ᾽ ΣΙ 2 , Ὰ Ξ ᾿ ᾿ 
ἀκρασία οὐκ ἔστι, φανερόν" [ἀλλά πῃ ἴσως τὸ μὲν γὰρ 

παρὰ προαίρεσιν, τὸ δὲ κατὰ προαίρεσίν ἐστιν᾽ οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
Ο’ Γ π Ἁ , [χὰ Ἁ ’ 

ὅμοιόν γε κατὰ τὰς πράξεις ὥσπερ τὸ Ζημοδόχου εἰς Μι- 

λησίους .. Μιλήσιοι ἀξύνετοι μὲν οὐκ εἰσίν, δρῶσι δ᾽, οἷάπερ 
οἵ ἀξύνετοι“. καὶ οἱ ἀκρατεῖς ἄδικοι μὲν οὐκ εἰσίν, ἀδικοῦσι τὸ 
δέ. ἐπεὶ δ᾽ ὁ μὲν τοιοῦτος οἷος μη διὰ τὸ πεπεῖσϑαι διώ-! 

6. οὐκ ἔστι] ΚΡῚΤ,» ἔστι. [ἀλλά πῃ ἴσως} ΒΘΕΚΚ. πη. ἀλλὰ πῇ ἴσως; 
ΒΌΒρΡρ. 7ἵ. κατὰ] ΚΡΓΤ;» κατὰ τὴν (ΟΡ παρὰ τὴν). 10. ΚΡ ἀδικήσουσι. 

ἐκστατικὸν οϑὺ ππίνθυύβατη ἀκρασίας ΘΌΠαΒ, γ. γ8 20. 21 οὖ 36; πθ6 ΠΟῚ 

081 οἵ ἔχοντες τὸν λόγον, μὴ ἐμμένοντες δέ αὐἱ γ8 1 τοῖς ἐκστατικοῖς 
ορροπυπίασ. Αὖὐ ἀϊοϊδυῦ δὰ ἔκστασις αυσἃ διὰ προπέτειαν τοῦ πάϑους 
ΟἸαμΐηο 46 βίαδα ρούϊιβ. 880 αδ)οιαπότν αἀὐδτὰ 46 ργοροβίίο, δὰ αὐοᾶ 
ΘχοορΊ πάχη ὯΘ ἴθπηραΒ αὐἱάθτα ἀαύαπι ογοΐ. 

2. ὑπ᾽ ἐλάττονος γὰρ πάϑους ἡττῶνται 86. τηαύαθο βα ͵ ]θοῖο οὗ ἔχον- 
τὲς τὸν λόγον, μὴ ἐμμένοντες δέ: αἱ ΡΘΊΟΤ 65 βαηὺ (ν. βελτίους ν8 1); 
πϑτη γϑηθιηθηΐδ, αἰδουϊ!θβ ἀραιὰ 11105 ῥγὸ δχουβαύϊομθ οϑὺ οὖ ρουΐϑοίω 
ἀραᾶ πο5 ἀθ!Ὀθταῦϊο οὐα]ρατα ϑαρθῦ. 

4 5. τοῖς ταχὺ μεϑυσκομένοις: Υ. τὸν οἰνωμένον 1147 ἃ 14: οὐ δὰ 
γοῦῶ ὑπ᾽ ἐλάττονος. ἢ ὡς οἵ πολλοὶ βθηὐθηζίδμηι 1160 Ὁ 12 5. ϑίήῇῃμπρυϊα 
ἀαΐθιι ἴῃ Πΐβ5. οδ΄ αἰβροπαηθαν τὖῦ αὐγττηατιθ ἀκρασίας σοπὰβ μαθϑδὲ Θαο 
βΙσιΠοθύπτ. 

ὁ. ἀλλά πῃ ἴσως νοὶ ροὐϊα5 (ΒΕΚΚ. χαϊη.) ἀλλὰ πῇ ἴσως. Αὐ τϑοξίπβ 
6Χ οὐμπὶ ρᾶγτίθ αἀϊβρυζωξίο ΒαρΘὈΙῦ, Βα ]αὐᾶ 6 τηθᾶϊο ἰβὑἂ νοοθ. 

8. ὥσπερ τὸ “]ημοδόκου. ἨΗΐπο ΘΙαρδηβ ἀἰϊβέϊομου Βουρκ (Ροδὺ, |γγ. 
Ῥ. 806) τϑοοποϊῃπαγιῦ 

καὶ τόδε ΖΙημοδόκου" Μιλήσιοι ἀξύνετοι μὲν 
οὐκ εἰσί, δρῶσιν δ᾽ οἷά περ ἀξύνετοι“. 

10. ἄδικοι μὲν οὐκ εἰσίν, ἀδικοῦσι δέ. Ῥτονίβαμι πος Εἰ 10 (18 
Ὁ 29 54.): ΔΌΘΒ58 οηΐπη τὴν πρόνοιαν: οἵ. 1149 Ὁ 18 οὐ 1162 ἃ 17 ,.καὶ 
οὐκ ἄδικος" οὐ γὰρ ἐπίβουλος“. ἹἸποδαΐο ἰρίίαΣ ΜΜ. 1188 ἃ 1ὅ οἵ 
ἀκρατεῖς ἄδικον καὶ ἀδικοῦσι. 

11 85. ὁ μὲν τοιοῦτος οἷος μὴ διὰ τὸ πεπεῖσϑαι διώκειν... ὁ δὲ 
πέπεισται διὰ τὸ τοιοῦτος εἶναι οἷος διώκειν: ἀκρατὴς 116, Βἷς ἀκό- 
λαστος. ἴπ ποῦ, αὐἱρρθ οα]ὰβ παύαγα ἀθύθυϊου αὐἱᾶθμι βθα τηδρὶ5 ρ61- 
βριουα βἰῦ, οομῆοιαν ἀθἤμῖο; ἴῃ 1110 Ῥ]θηΐου ἀθβουϊρύϊο γ8 20 84. ορὰβ 
αϑὺ. ϑοοθῦ αὐΐαθθ δεὰ τὸ τοιοῦτοι εἶναι διώκουσι: ἰοΐῶ Θμΐπι Τ685 
ΔΌ. Βα ϊθα πίστη πθαῦθ 6 Ῥ]ϑοῖἐῖβ τηϑηθβ αρίῶ οδὺ (,,οἡ γὰρ ἀρετὴ καὶ 
ἡ μοχϑηρία .. .“ τ 1 5.);} δ ἴπ αἱΐοσο τηθαϊατη αὐδδὶ ᾿πῦθυ τη 8] 6 1 
παριζαπι ᾿πύθγαθ ἀρθηαϊ γαὐϊοπθια δἀθϑῦ τηθη β ἀπθοαὰθ ἀθογθύθπτη αποᾶ 
οοπβθηξίαῦ, ἴπ αἰΐοσο ἀθθβῦ Ὑ8] ρούϊαβ οοπίγασίατη δἀοβϑῦ. --- Θυδοθ ααΐ 
γτϑρυζαγουῦ, ρθυβριοϊθὺ πασᾶ ἔντιβίσα, θαπάθτη σὴ ἰζθυαπι δίαπθ 1ὔθυ τα 
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Ἰσι α1 κεν τὰς καϑ' ὑπερβολὴν καὶ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον σω- ἡ 9 
᾿ματικὰς ἡδονάς, ὁ δὲ πέπεισται διὰ τὸ τοιοῦτος εἶναι οἷος 

ιδιώκειν αὐτάς, ἐκεῖνος μὲν οὖν εὐμετάπειστος, ὁ δ᾽ οὔ ἡ 

1 γὰρ ἀρετὴ καὶ ἡ μοχϑηρία τὴν ἀρχὴν ἡ μὲν φϑείρει ἡ 
δὲ σώξει, ἐν δὲ ταῖς πράξεσι τὸ οὗ ἕνεκα ἀρχή, ὥσπερ ἐν 

τοῖς μαϑηματιχοῖς αἱ ὑποθέσεις" οὔτε δὴ ἐκεῖ ὁ λόγος 
διδασκαλικὸς τῶν ἀρχῶν οὔτε ἐνταῦϑα, ἀλλ᾽ ἀρετὴ ἢ φυσικὴ 
ἢ ἐϑιστὴ τοῦ ὀρϑοδοξεῖν περὶ τὴν ἀρχήν. σώφρων μὲν οὖν ὁ 

φο τοιοῦτος, ἀκύλαστος δ᾽ ὃ ἐναντίος. ἔστι δέ τις διὰ πάϑος ἐκ- ς 
στατικὸς παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, ὃν ὥστε μὲν μὴ πράττειν 

κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον χρατεῖ τὸ πάϑος, ὥστε δ᾽ εἶναι τοιοῦ- 
τον οἷον πεπεῖσϑαι διώκειν ἀνέδην δεῖν τὰς τοιαύτας ἡἧδο- 

νὰς οὐ χρατεῖ᾽ οὗτός ἐστιν ὁ ἀκρατής, βελτίων τοῦ ἀκολάστου, 
«-.- 

14. ΚΡ ρυ. ΝΡ οὖν μετάπειστος. 1ὅ. καὶ ἡ] ΚΌΝΡῬ καὶ. 

ἐγαούαν!, 868 βᾶᾷθρθ ὑθηίαπαο ρ]ϑπίοσθμι τοὶ οορηϊξίοποια οἵποὶ. Θυϊα 
θη ὃ ΝΌΠΠΘ ἴδτὴ ἰἴοπρθ αἰϊδου ἀθ αὐδθϑέϊομθ 11ὼ πῶς ὀρϑῶς ὑπο- 
λαμβάνοντες ἀκρατεύονται οοηβερῖσαν αἴατιθ οἂρ. ὅ [αούπατη δ ἢ 

14. ἐκεῦνος μὲν οὖν (ὃ ἀκρατὴς) εὐμετάπειστος: πο νἱχ δβὺ αὐοᾷ 
111 ρουβυδάθαθαῦ αποπίαμι πθὸ δηΐθ ἐπέπειστο δεῖν ἀνέδην διώκειν 
(γν8 28. ν8 11), Θὺο δῃΐμι δρϑὲ, ποὸὰ ὕϑιῃ βθηὐθηύία, γθοΐω οϑὺ αὐϑηὰ αὖ 
ταΐω βιὺ νωϊθαύαπιθ αὐδπὶ μαδὺ. ΟἿ ταϑ]ο αἀπομιοᾶο ΟΟΟα ΤΠ θη 51, 
Αὐἱβῦ. 1. ἑατὸν γνοοδηβ τὸν ἀκρατῆ (1160 Ὁ 82) ποηιίηθπι Ἰαΐθτθ ραίδ- 
νἾ586 νἱἀθύθσ, Οπδηηαθπδμι μδθα τοίαϊαῦω οϑὺ βτ1πᾶ40 Ῥγονυ υὈ 1146 
ἃ 84 84. οὗταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ, τί δεῖ ἐπιπίνειν;" ' 

1ὅ. ἡ γὰρ ἀρετὴ καὶ ἡ μοχϑηρία: αἀᾶΘ πρὸ ρουβιδάθηδο θαὰθ 
οἸηπἶπο ἀοιπομβδίσαπαο παβοϊθαν, 5684 δαὺ ἔϑει (1108 ἃ 17) ἀαῦ αὐοάδηι 
τηοᾶο φύσει (1144 Ὁ 4 54ᾳ.) δαῦ δοοράθηϊ ἀοούγϊη αὐΐπασθθ (1179 
Ὁ 20 54ᾳ.). -Πε βρη θη γοτο, ἀὰαὰ ἡ ἀρχὴ ἡ τῶν πραχτῶν γν6] τὸ οὗ 
ἕνεκα ΔῸ υπῷ νἱγύαϊθ οὐμιοὼ ρούθμαπηι οθ86 ἀϊοϊθαν, 6 1111 Ζ οἂρρ. ὅ 
οὐ 18 (ν. 1140 Ὁ 11--ῶδῖ; 1144 ἃ 6--11, δὰ α. 1. ν.) 5βαὐϊβ οομπβίωῦ. Οἷ, 
Ἐπᾷ. 1997 Ὁ 22--80. 

17 5. οὔτε δὴ ἐκεῖ 1. 6. ἐν τοῖς μαϑηματικοῖς καὶ ὅλως τοῖς ϑεωρη- 
τικοῖς... οὔτε ἐνταῦϑα 1. 6. ἐν τοῖς πρακτοῖς. υοᾶ Θῃΐη ποραῦτν 
(τὸν λόγον διδασκαλικὸν εἶναι) 1ᾷ υὐτίαπθ σΘΠΘΙΙ οαμητησμθ οϑῦ; αἀποᾶ 
αἰβυτηαίαν (., ἀλλ᾽ ἀρετὴ ἢ φυσικὴ ἢ ἐϑθιστὴ .. .“) δὰ αἰΐουτιαν. ὑμηθατη 
ϑομὰβ βρθοίαῦ: τῶν γὰρ ϑεωρητικῶν ἀρχῶν νοῦς ἐστὶ καὶ σοφέα. 
Οὗ δᾶ 1148 ἃ 8ὅ-- ὅ: βῶπθ βῃΐπὶ π π8θ0 αὐἰάοτη Αγὶβὺ. ᾿δω οοιηρο-. 
βυιϊδβϑὺ, δὶ τὸ οὗ ἕνεκα αποᾶ βυπημητπι δῦ οὖ ἴρϑαα τῷ νῷ ἀᾶγθ 1π 
ΔηἾμ0 Γαϊδβϑῦ, : 

19. σώφρων μὲν οὖν ὁ τοιοῦτος. ΑἸύθταμ ατοᾶ Ββοασίδαι, ἀκόλαστον 
εἶναι τὸν ἐναντίον 1. 6. στη ααἰ ρτὸ ρυδυῖαίθ βιιὼ 14 Ἰρβάτῃ. ρτοροβίδαιῃ 
Βαροαῦ αποᾶ ἔοθάμμι 50, δ βίπυριθχ οὖ γϑυιπὶ οδύ. Αὖ τὸ ὀρϑοδοξεῖν 
δι᾿ ἀρετὴν ΡῈ 586 Ποῃ 5αϊοϊοῦ αὖ ργορίθυ 1ἃ οθυΐο αυἱ8 σώφρων 510. 
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οὐδὲ φαῦλος ἁπλῶς" σώξεται γὰρ τὸ βέλτιστον, ἡ ἀρχή. μιρι κ"Ὁ 
ἄλλος δ᾽ ἐναντίος, ὁ ἐμμενετικὸς καὶ οὐκ ἐκστατικὸς διά γε 
τὸ πάϑος. φανερὸν δὴ ἐκ τούτων ὅτι ἡ μὲν σπουδαία ἕξις, 
ἡ δὲ φαύλη. 

᾿Ὁ πότερον οὖν ἐγκρατής ἐστιν ὁ ὁποιῳοῦν λόγῳ καὶ ὁποιᾳ- Θ᾽ 
οὖν προαιρέσει ἐμμένων ἢ ὁ τῇ ὀρϑῆ, καὶ ἀκρατὴς δὲ ὁ 80 
ὁποιαοῦν μὴ ἐμμένων προαιρέσει καὶ ὁποιῳοῦν λόγῳ, ἢ ΘΦ. Φ. 

ὌΝ 
20. οὐδὲ] ΚΤ,» ὁ δὲ. 29. ἐστιν, ὁ] ΚΡ ἐστιν. 80. ἢ ὃ] ΚΡ γε. ὁ. 
δὲ ὁ] ΚΡ μυ. οὐ ΤΡ δὲ. 

Ῥ χουῖβ νἰσδαϊβ, ααδ αὐἰάθπι δα πδποθ ἀθιηοπβίγαϊίοηθηι οταῖὑὐὶ ρούθτα, 
τηθῃδοπθι ἐαπΐαπι δηὐ Π 68605 οασβῶ ἔαοίϑτη 6588. 

φῦ. σώξεται γὰρ τὸ βέλτιστον, ἡ ἀρχή: απαᾶϑὶ οχρισπαίᾶ αὐῦθ 8ΥΧ, 
ππᾶθ το] απὸ ΤΘΟΌΡΘΙΓΑΥΙ ροββϑιηῦ. ϑουναθαμι ὙΘ1Ὸ βῖο δϑῦ, 81 δοοαγθίϊιβ 
Ἰοααὶ Ἰαθοί, τὸ ὀρθοδοξεῖν περὶ τὴν ἀρχὴν (γ5 19) γε] περὶ τὸ οὗ 
ἕνεκα (γ8 10) γ6] περὶ τοῦτο ὃ΄δεὶ (πράττειν) γβ 238. Ουοᾶ αυΐάθπι 
ὀρϑοδοξίας σθηπ5 ἀϊοθηΐθθ πὸ5 αὐἰάθηη ΘΟ π ΒΟ 6. δϊϑτη ΔΡΡΘΙ]ΔΙητ8. 

26. ἄλλος δ᾽ ἐναντίος (ὁ ἐγκρατής)... οὐκ ἐκστατικὸς διά γε τὸ 
πάϑος: 4118 Θηΐτη ΟἸΥΘΥΒῚ ΘΟΠ51Π1 δποίου θὰ5 1ᾶθὰ αὖ τὴοὸχ ἂρ. 10 
ΤΠΟΠΘΙΔῸΣ ἰογβιΐαῃ ΠθΘπΐθυ οὐβθαπθίυσ. Εδβὺ φαΐθηι Πϊὸ ἐναντίος ἅττ 
δα ἀπυτ τὸ ἐμμένειν δρϑοίαξαγ; οἷ βἰτητ πα] πθ πη γ88 20 8568. Ρ]ΘΠϊῈΒ 
ἴάθτῃ ἴα ἴθγο ἀθβουϊ θθπάτβ.., ἔστε δέ τις διὰ πάϑος κινητὸς παρὰ τὸν 
ὀρϑὸν λόγον, ὃν ὥστε μὲν ϑορυβεῖσϑαι παρὰ τὸν λόγον κρατεῖ τὸ πά- 
ὅος, ὥστε δὲ μὴ πράττειν κατὰ τὸν λόγον οὐ κρατεῖ... ." 

Οδρ. 10. 1161 ἃ 29--Ὁ 322. 

Θιιοαϑβὲ ἐσίέξι" διηηηνα 168 υἱαογὶ ροδδῖξ ἐν τῷ ἐμμένειν καὶ τῷ μὴ ροϑδίξα 
6886 (γν. 1101 8. 26), "6 {Πω6 ἀπορίαι 1146 ἃ 18. 16 βᾳ. πορίοφαηέιν, (6 
γτοργιἃ πμογίην σοπογίην παξιυγα τέα χιοηιο αρσὶ ροίογτέ τὐὐ αὐτο φιαογ αὐ" 
χιιαῖϊῖβ 81. ταΐο χιεαηι αἰξογὶ ἐοηδαγέ, αἰξεγὶ ἀοϑογαηέ, απο χιΐγαηι δι, αα- 
φογϑαγῖμβ ηαϑδὲ οὐ ἐΠΠὴὶ γεβίδέαγιε, ὲ οοάαηέ. οβροραοθτξιν οηΐην, γαΐῖο- 
ηοην ημάσηυ ἐξα 96 86 εὐ βἰηιρίοϊέον, χψιοηίαηι αὐ ϑιυηυηνίην ροίζιιδ γγο- 
φοϑβεξιη, φαην αὐ δίησιΐα φιιαδχιθ βροοίαγμνηι ε8ὲ, αὐοὶ δαηὶ χαθ γεοία 
διέ (1101 ἃ 29--Ὁ 4); αὐἀυογϑαγίνην τὉ6 70 οὐ γοβιβέοηαινην 81 τὐναην 6886 
οιρτάϊηθηι υοἱιυρίαξίδ; φιυὶ ογυΐηι μη αἰζια παϑοαηὲ τϊβὲ μὲ ρογέϊγι 68 5ἰηὲ 
ΘΟγυ τυ 08, υοῖμέ τοὺς ἰδιογνώμονας, ϑδἰηιογο8 τοῖς ἀκρατέσιν 6886 
μαι τοῖς ἐγκρατέσιν (1161 Ὁ 4--117). 2πὸ π6 {{ιιν χιζάθην χιρὶ σογῖο 
8:40 ἵμαπισοηβ α ργοροβίέο αὐδίγαϊι 86 δἴπαξ οὔ ἰᾷ ἀκρατὴ συοσαπμάνοι 
6886; 6886 Θηἴην αρμα χιοβ τὰ χίο σαμαφαγέ ἠχοίλιι8 δὲ χαην χμοά Ργ0- 
ροϑβιογῖηέ --- Ὁ 22. 

81 5. ἢ ὁ τῷ ψευδεῖ λόγῳ καὶ τῇ προαιρέσει τῇ μὴ ὀρϑῇ (ΒΕΚΚ.. 
Πδὶ τϑίϊο ροβύυ!αῦ αὖ δοάθῃιν τηοᾶο, απὸ γβ 80 αἰΐθτο Ἰοοὸ ἰπύθεγοσδύστη 
εβὺ ἢ ὁ τῇ ὀρϑῇ 56. ἐμμένων ἐγκρατής ἐστιν, ἰΐοτα πὶ 46 ᾿πὐθιηρογαπὺθ 
Βθοιηο Ἰοοοὺ αὐδογαίαν ἢ ὁ τῷ ἀληϑεῖ λόγῳ καὶ τῇ προαιρέσει τῇ 
ὀρϑῇ εο. μὴ ἐμμένων ἀκρατής ἐστιν. Τὰ αὐοᾶ οχμϊθοὺ οοα. ΠΡ, τηοᾶο 
Ῥῖοὸ ἀληϑεῖ γταῖητιβ ρυ Δ ὈΙΠΟΥ βου θη5 μὴ ψευδεῖ. Ιὔῶ ἰρτθαν Θπιθπᾷθ- 
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τιιδιαϑτῷ ψευδεῖ λόγῳ καὶ τῇ προαιρέσει τῇ ὀρϑῇ, ὥσπερ τὸ 
ἡπορήϑη πρότερον; ἢ κατὰ μὲν συμβεβηκὸς ὃ ὁποιᾳοῦν, 

3 Ὁ ς κ » 3 Σ ΄ Ὁ Δ. ἃ ἶῳ 
καϑ' αὐτὸ δὲ τῷ ἀληϑεῖ λόγῳ καὶ τῇ ὀρϑῇ προαιρέσει 

δῦ μὲν ἐμμένει ὁ δὲ οὐκ ἐμμένει; εἰ γάρ τις τοδὶ διὰ τοδὶ 

τιν αἱρεῖται ὁ διώκει, καϑ' αὑτὸ μὲν τοῦτο διώκει καὶ αἱρεῖται, 
κατὰ συμβεβηκὸς δὲ τὸ πρότερον. ἁπλῶς δὲ λέγομεν τὸ 

᾽ Ἐ τον [νὴ , ᾿ ς ς “ ΄ ς ᾿ ᾽ , 
χαϑ' αὐτό. ὥστε ἔστι μὲν ὡς οποιᾳοῦν δοξῃ ὁ μὲν ἐμμένει 
ὁ δ᾽ ἐξίσταται, ἁπλῶς δὲ [Ὁ] τῇ ἀληϑεῖ. εἰσὶ δέ τινες καὶ 

ὅ ἐμμενετικοὶ τῇ δόξῃ, οὺς καλοῦσιν ἰσχυρογνώμονας, οἷον 

δύσπειστοι καὶ οὐκ εὐμετάπειστοι᾽ οἱ ὅμοιον μέν τι ἔχουσι 
τῷ ἐγχρατεῖ, ὥσπερ ὁ ἄσωτος τῷ ἐλευϑερίῳ καὶ ὁ ϑρασὺς 

ον 

82. Ἐψευδεῖ] βογ. ἀληϑεῖ (}» μὴ ψευδεῖ). τῇ ὀρϑῇ] ἴω 1); τῇ μὴ ὀρϑῇ 
ΒΘΚΚ. ο. οοὐξ. 1. 84. καϑ'᾽ αὐτὸ] ΚΡ καϑὰ. δὲ τῷ] ΚΌΜΡ δὲ ὁ τῷ. 

4. [ὃ] 461. καὶ] ΚΡΙΡΟΡ οὗ ὅ. Κ᾿ δόξῃ εἰσὶν (ὩΡῸΡ εἰσὶ δὲ) 
οὖς. οἷον] ΚΡ οὐ οοὐν. ΠΡ οἱ 1. ὥσπερ] ΚΡ Ρ οἷον. τῷ ἐλευϑερίῳ] 
Κυ ἐλευϑερέῳ. 

ἕπτ; π6 θηΐμῃ Ἰθυίοσθ οογγθούαστῷ θϑᾶάθμι ατιδθβῦϊο απῶθ Ῥυΐου ογαὺ 8115 
γϑυθῖθ ἰὔθυπιτα οὐβοίαθιν,, καὶ ὁ τῷ ψευδεῖ λόγῳ καὶ τῇ προαιρέσει 
τῇ μὴ ὀρϑῇ“., ἀϊδϑυδᾶοῦ 51 πο ἴρβῶ βϑηξθηὐία, αὖ ἰθὸχ οοποϊ πη ἐα ῖ8. 

82, ὥσπερ ἠπορήϑη πρότερον: ν. 1140 ὦ 16--21 οὐ τὸν σοφιστικὸν 
λόγον 10. 21--81; οἵ, οὐ 10. 18---1ὅ, Ῥρου ὑούππι ϑηΐμι οὐραῦ, αὖ Νοορίο- 
θη} ΘΧθι] υ Ρ 18 8α. οὖ 1146 ὦ 19 5α. πηοπϑὺ, ἴῃ οἂαθηι 16 νϑυβῶ- 
ταῦγ. Νῶμῃ αἰγῶατιθ απϑδοβύϊο ( 29---Ὁ 4 δἴαπθ ἥ 4--11) αὖῦ ἀπ οβῦ 
ααὺ δ ἀμδη ποίίομθιι βρθοίαὺύ. ΝΙΒῚ οαΐη ἀληϑὴς ὃ λόγος οδδβϑὺ, ἡ 
φαύλη ἐπιθυμία πολ δἀνγουβαγθίαν; πθο Ῥϑυϊοπίαγοῦπν ὁ ἀληϑὴς λόγος, 
81 Βοπϑβύῦδ ρῥ᾽δουϊββθηῦ. 

88. ἢ κατὰ συμβεβηκὸς μὲν ὁποιᾳοῦν... Ἦοο ΠΙυὰ ἢ 6856 αὖο 
τ ποη ἤδτα ἱπὐθιτοροῦαν βθα γϑϑροπάθαναν Παπθὺ. Πἰβυϊποίύϊοπθ δαύθια τοῦ 
κατὰ συμβεβηκὸς οἱ τοῦ καϑ' αὐτὸ γ0] τοῦ ἔστι μὲν ὡς αἴαιθ τοῦ 
ἁπλῶς (Ὁ 8. 4) βρθοίαϊαν «ἃ φγοροβιθοσαμη ναγιθύδίθιη, απὸ ΠΘ.1 ροΐοϑῦ 
αὖ βίηριϊα αὐδοᾶδηῃ, αἵρούμενα δι΄ ἄλλο τι γ5 8 1. 6, τοῦ τέλους ἕνεκα, 
ῬΘΥ 858 π60 θοπῶ 66 τη8]8 βἰηὺ γ6] οὐϊδιπι ῬΘῚ ΘΥΥΟΥΘΙ βίη ο]θοῦδ: ἴῃ 
μδθο ἀρῖθαν ποῖ ἱπαυϊτθπάστη. Αὖ ΔΙΘΥ 1Π ΒΌΙΏΤηΟ ῬΙΌΡΟΒΙΟΟ (ἐν αὐτῷ 
τῷ οὗ ἕνεκα) μΒαθοῦ; μοο ΘΗΪΠ ὩΪ51 τθούατα οὗ φῬυοῦυηι δηΐμπιο Οπ18 
ἈΙΩΡἸΘΧυβ οεῖῦ, ἩθαῸΘ ἐγκρατὴς ΠΘαῸΘ ἀκρατὴς γοοδὈϊθαγ. 

ὃ, τὸ πρότερον Ἷ, 9. τὸ τοῦ ἄλλου ἕνεκα διωκόμενον. γερθα ,ἀἁπλῶς 
δὲ λέγομεν τὸ καϑ' αὑτό“ ΠῚ] αἸϊαα νοϊππῦ πἰβὶ αὖ ροΥ θοπϑαθίδμῃ γΟΟΘΙῚ 
ἁπλῶς ϑθη θη Θϑάθτη Θχρυππαδαν; ῬΙΘπ6 ἰρσίδαν απΐθ ὥστε γϑ 8 ἰπίου- 
Ῥαπραῦαν (ΒΕΚΚ. αὑτό, ὥστε). 

4. ἁπλῶς δὲ ὃ τῇ ἀληϑεῖ. Μα]ὸ ὁὄ. Νραιθ δπΐπι ἀϊνθυβα βϑημθτδ 
τῶν ἐγκρατῶν καὶ ἀκρατῶν ἀϊδυϊηραθραπίαν, βοα ἀϊνουθῶ Τθυτιπὰ ΒΘΏΘΓΕ, 
ἴῃ αὐἱθαβ Πἰάθτη Ποιηΐπθβ νϑυβαπύασ. βου. ἁπλῶς δὲ (80. ὁ μὲν ἀκρα- 
τὴς ἐξίσταται, ὃ δὲ ἐγχρατὴς ἐμμένει) τῇ ἀληϑεῖ (δόξῃ). 
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Ηιτοτῷ ϑαῤῥαλέῳ, εἰσὶ δ᾽ ἕτεροι κατὰ πολλά. ὁ μὲν γὰρ διὰ τιδ1᾽58 
, ᾽ ὕ 3 ’ ες ᾽ , ᾽ 

πάϑος καὶ ἐπιϑυμίαν οὐ μεταβάλλει, ὁ ἐγχρατής, ἐπεὶ 
» δ ΄ ς δν τοο δι ᾿ζ 3 φὸ ἡ ΄ 

εὔπειστος, ὅταν τύχῃ, ἔσται ὃ ἐγκρατής ὁ δὲ οὐχ ὑπὸ λό- 10 
γου, ἐπεὶ ἐπιϑυμίας γε λαμβάνουσι, καὶ ἄγονται πολλοὶ 
κἢν » ς » . κ ΄ ΄, 
ὑπὸ τῶν ἡδονῶν. εἰσὶ δὲ ἰσχυρογνώμονες οἵ ἰδιογνώμονες 

καὶ οἵ ἀμαϑεῖς καὶ ἄγροιχκοι, οἵ μὲν ἰδιογνώμονες δι᾽ 
ἡδονὴν καὶ λύπην" χαίρουσι γὰρ νικῶντες. ἐὰν μὴ μετα- 
πείϑωνται, καὶ λυποῦνται, ἐὰν ἄκυρα τὰ αὑτῶν ἡ ὥσπερ ιτῦ 

[7 -" - 3 ἌΘΩ ΑὙΣ Ἃ δεν Κα 

ψηφίσματα" ὥστε μᾶλλον τῷ ἀκρατεῖ ἐοίκασιν ἢ τῷ ἐἔγκρα- 

ςτεῖ. εἰσὶ δέ τινες οἱ τοῖς δόξασιν οὐκ ἐμμένουσιν οὐ δι᾽ 
ἀκρασίαν, οἷον ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ τοῦ Σοφοχλέους ὁ Νεο- 

΄ " ἌΝ Ἁ 3 ον « 3 . ΄ " 

πτόλεμος. καίτοι δι΄ ἡδονὴν οὐκ ἐνέμεινεν, ἀλλὰ καλήν" τὸ 

γὰρ ἀληϑεύειν αὐτῷ ἢ καλὸν ἦν, ἐπείσϑη δ᾽ ὑπὸ τοῦ Ὀδυσ- 30 

16. ἐὰν] ΚΡ ρυ. οι. αὑτῶν] ΒΕΚΚ. ο. 11. αὐτῶν. 20. ἔἜχαλὸν] 56γ. 
ἡδὺ. 

8. 9. ὁ μὲν γὰρ (ὁ ἐγκρατὴς)... οὐ μεταβάλλει 1. 6. οᾶτα ᾿ποοη- 
βίη τη Ργοοα] 6586 Τα θοῦ απᾶθ 8δῸ αἰδοῖα οοτισηθηδαῦΐατ. 

10. ὅταν τύχῃ: γοϊαὺ ὅταν ἐντύχῃ τῷ βελτίονα συμβουλεύοντι. 
10 5. ὃ δὲ (ὁ ἐσχυρογνώμων) οὐχ ((. 6. οὐ μεταβάλλει) ὑπὸ λόγου 

86. νουϑετοῦντος ; 5886 Θπῖτη οπρτ[α δα ϊ οὈἐθιαρθγαγθ ἰάθπι βαρ νἱἀθίυν. 
Ετ λαμβάνειν ἐπιϑυμίας ἴία, βαβοῖροτθ αὖ ραγθαΐασ; αποᾶ Ἰοαποπᾶϊ 
Βοπὰβ ἰΐθμη οδὺ Επᾶ. 1281 ἃ 80. Καὶ ἄγονται πολλοὶ πἰτπαΐταμι τῶν 
τοιούτων. 

18. οἵ μὲν ἰδιογνώμονες... Θαΐ Δρροποπᾶϊ ογαπὺ οἵ δὲ ἀμαϑεῖς 
καὶ οἵ ἄγροικοι αὐδ8ὶ ποίϊ πορ]οστιπύαν. Αὐ ἴπ Ἐπ Ή. Αὐἱβὺ. ἄγροικος αϑβὺ 
ὁ ἐναντίος ὕχπτι τοῦ ἀκολάστου ἴππι τοῦ βωμολόχου, γ. 1104 ἃ 24; 1280 
Ὁ 19 οὐ 1108 ἃ. 26: 1198 ἃ 18. 10; 1284 ἃ 8; ἀπογῦχῃ πραΐθυ παπο αἷ- 
οἰξαγ. ϑ θοῦ Θοτηπηππὶ πὰ ἔοείαν ἄγροικος αὐἰάδπι ααἱ γαῖ οταπίθτη 
τουθτι βέπριπβασθ ΠῚ] οαγαῦ τϑ]ίαποβ; Βαυα 5 τη1115 116 τῷ δυσκόλῳ 
καὶ δυσέριδι 4 12. 

10. ὥστε μᾶλλον τῷ ἀκρατεῖ ἐοίκασιν... .: αὐαἵρρθ ααἱ ἀοϊοοξοηζαν 
νἱοξουϊᾶ 1Π1ἃ νβ 14. Εδβὺ γϑῦοὸ νέκη ἴπ 60 βφθπουβ τῶν ἡδέων ἴπ αὰὸ ἡ 
ἁπλῶς ἀκρασία ποι οβὺ, ν. 1147 Ὁ 80 Ξᾳ. Ῥυαθέθγθα, αὖ γεσθ ἀκρατεῖς 
βἰηῦ δοοθββουϊῦ ορογύθς, τὲ ᾿ἰρβὶ τηϑίοτα νϑὶπιῤ, παρὰ προαέρεσιν νέκης 
γλιχόμενοι. 

11 5ᾳ. εἰσὶ δέ τινες... Νομ πού αὐἰάθπι μος οϑὺ: αὐἱὰ ϑηΐτα 
ἱπιροᾶϊε ἀπουηῖπτιβ Νδορίοϊθυητβ ᾿πέθυ 1105 ἐγκρατεῖς 5ἰῦ ααἱ οὗταν τύχῃ 
εὐὔπειστοι“ Βαπὺ; τ. υβ 10. 

19. ἀλλὰ καλὴν 80. ἡδονήν. Καλὰς ἡδονὰς (ν. 1164 8, 9) τᾶτο 
Ασιβέοίθθβ ἀρρϑι]αῦ; ππαρὶβ, ορίπου, σα]ραντ! πϑὰ ΠΟΙΛΪ ΗΒ ἴῃ τηϑ δα ΡδΥ- 
ἔθη ϑουρϑηῦ τϑύθηθαβ αὐδτη 5αᾷ βοηἐθηὐ. 

20. τὸ γὰρ ἀληϑεύειν αὐτῷ καλὸν ἦν: ἴπο ,αὐτῷ ἡδὺ ἦν“ (ὃν 
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πὔινϑι σέως ψεύδεσθαι. οὐ γὰρ πᾶς ὁ δι᾿ ἡδονήν τι πράττων ἐστὶν Ἡ τὸ 
γ τὰ " - ἘΞ ἃ να γεν, παϑ χα) 2 , 
ἀκόλαστος οὔτε φαῦλος οὔτ΄ ἀκρατῆς᾽ ἀλλ᾽ ὁ δι αἰσχράν. 

; τ τ Ξ Ὄ ἐπεὶ δ᾽ ἔστι τις καὶ τοιοῦτος οἷος ἧττον ἢ δεῖ τοῖς σω- τι 
» » τ » 

ματικοῖς χαίρων, καὶ οὐκ ἐμμένων τῷ λόγῳ ἡ τοιοῦτος, 
οὐτούτου καὶ τοῦ ἀκρατοῦς μέσος ὁ ἐγκρατής" ὃ μὲν γὰρ ἀκρα- 

. 3 ᾽ Ἷ » Γ δ ν -» ΄ 4 ᾿ ᾿ 
τῆς οὐκ ἐμμένει τῷ λόγῳ διὰ τὸ μαᾶλλὸν τι, οὗτος δὲ διὰ 

᾿ 4 ΄ 2 ς 3 δον Χ , 3 Ἅ οἷς Δ 
τὸ ἡττόν τι ὃ δ᾽ ἐγχρατὴς ἐμμένει καὶ οὐδὲ δι᾿ ἕτερον 

, » , , ΦΈΚΣι ΄ » 3 , 
μεταβάλλει. δεῖ δὲ, εἴπερ ἡ ἐγκράτεια σπουδαῖον, ἀμφοτέ- 
ρας τὰς ἐναντίας ἕξεις φαύλας εἶναι, ὥσπερ καὶ φαίνον- 

ϑοται ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν ἑτέραν ἐν ὀλίγοις καὶ ὀλιγάκις εἶναι 

φανεράν, ὥσπερ ἡ σωφροσύνη τῇ ἀκολασίᾳ δοκεῖ ἐναντίον 
εἶναι μόνον, οὕτω- καὶ ἡ ἐγκράτεια τῇ ἀκρασίᾳ. ἐπεὶ δὲ ς 

29. οὔτε φαῦλος] ποι τϑούθ (ν. δᾶποῦ,). 24, χαίρων] ὨοπΠ8 χαΐρειν ὃ 
ἦ] ΚυΙρον ὁ. 

καλόν). Οἐ γΟΟΘτη 6715 ῬΒΠοοῦ. 902 
ἅπαντα δυσχέρεια, τὴν αὑτοῦ φύσιν 
ὅταν λιπών τις δρᾷ τὰ μὴ προσεικότα. 

21. 39, οὔτ᾽ ἀκόλαστος οὔτε φαῦλος οὔτ᾽ ἀκρατής: ΤΡΜΡΟΡ (δῖ ἡ 
Ῥιὸ οὔτε; οοᾶ. ἂρ. ΖοΙππὶ ἐστὶν ἀκόλαστος εἴτε φαῦλος εἴτε ἀκρα- 
τής. Νἕο πιᾶ]6 ᾿πᾶθ οοῃ]θοουιῦ Δ]1αυ]8 οὐ γὰρ πᾶς ὁ δι᾽ ἡδονήν τι 
πράττων ἐστὶ φαῦλος εἴτ᾽ ἀκόλαστος εἴτ᾽ ἀκρατής, ἀλλ᾽ ὁ δι᾽ 
αἰσχραν. 

Οδρ. 11. Ξ 

Οομβθηύδηθο τη00 Ρ6. βίηριαϊω απδοάδηι, αὐδ 8810 1000 ἀθίποθρ5 Θητ- 
τηθτατ 6 ̓Ιοθαῦ, ππίγουβδθ ππῖο ἀἰβραίαθομὶ ἢπ15 ἱπιροπῖθαν, Υ. δα οδΡ. 4. 

1) 28 ---82. Ορροβιύο αποάδηλ ααὶ οοπίγα Ῥτοροβιύαμη τη8]6 ἀραῦ, 
αποηΐδιη ΔΥῸ δρροίαὐ ἀυ]οῖα, 8110 τηοᾶο, δὸ 1160 Ὁ ὅ. 6 Πριϊ νἱᾶθ- 
Ῥαύαν, ὃ ἐγκρατὴς τηρᾶϊαβ οὐ τηθαϊοουβ Θ5886 Πηρίθαγτ. Θαδ ἴῃ γΘ Βρθοῖθϑ 
ΔΠαὰδ, νου] ἃσποβοίψαν, ἄπτη δᾶ ἀπατῃ τὸ ἐμμένειν καὶ μὴ (γ8 34.206. 21) 
Βρϑοίαξυν; βίη ἀθ αἰδοῦι, αὖ ραν οϑύ, οοσιθαύαν, ὠρουΐαμπι δῦ τὸν ἐγκρατῆ 
ααἷρρθ ααἱ οὗ ἴρ88 7αϑῦο τπιδρῖβ αριὑθίαν αἴαπαθ φαύλας ἐπιϑυμίας μεθθεῦ 
(1102 ἃ 1. 2) τανϑῖδ, Π60 ταδάτοοζόμῃ 6888 ΠΘαῚΘ ἰπύθυ 11105 αὐτὶ δαῦ ὨΪΤΏΪ8 
ααῦ ρᾶγμὶ εὐ ποιϊαηὔαν τη θαϊαμη. 

1. οὐδὲ δι᾽ ἕτερον ἱ, 6. δι᾿ οὐδέτερον. 
28. εἴπερ... σπουδαῖον: ἀπθιθαηύαν οὖ, 51 δοσαναῦθ Ἰοᾳπθηαπτηῃ 

Θβῦ, 30 58.118 τϑοῦο ἀἰοῖξαν σπουδαῖον: οβδϑὲ θῃΐτῃ ἰὰ ἀρετή. 
81. ὥσπερ ἡ σωφροσύνη .. .: Υ. 1119 ἃ ὅ--11 ἐλλείποντες δὲ περὶ 

τὰς ἡδονὰς καὶ ἧττον ἢ δεῖ ἩΜΑΤΆΞΑΝ οὐ πάνυ γίνονται... Μαϊΐο 
ἰρίδαν οὐΐαιι τηΐηθ τ ρουϊθηδαν, αὐαἱ ῥατα ἐσ αὶ ἴῃ ἀρροϑύθπαστμῃ βἰπῦ αὖ 
Ῥτορύου 1ἃ ἃ Ῥγοροβιῦο δ᾽Ὸ 1058185 τϑοῦθ οοποθρύο τη8]6 τϑοθάδηΐ. 

2) 1161 Ὁ 82---116ὅ2 ὦ 6. Θαύιη ἀρ αἰδπηϊαίθ δίαπθ ἀθ αἰ θυθηὐ, 
ααδ8 ἰηΐου σωφροσύνην ἰπΐοταιθ ἐγκράτειαν οὐ οοπύχατία 1}15 νἱὐϊῶ "βαηΐ, 
ΘΧ ΒΌΡΘυΙΟΥΘ αϊβραναύίοπθ (ἐπι ρυ]γηΐβ 1160 ἃ. 10 ---81) βαὐβ σοῃδύθῦ, Ἰᾶτα. 



τ τ ΎΤ  ὩΥ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Η 11. Αἷῦ 

’ ξ ἰν ᾷ » 

μι καϑ᾿ ἁμοιότητα πολλὰ λέγεται, καὶ ἡ ἐγκράτεια ἡ τοῦ τιδι υϑὲ 
[χὰ Ν Ἁ 

σώφρονος χαϑ᾽ ὁμοιότητα ἠκολούϑηκεν᾽ ὃ τὲ γὰρ ἐγκρατὴς 
φ ς Ν 

οἷος μηδὲν παρὰ τὸν λόγον διὰ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς 
᾽ ς 3 “ 

ποιεῖν καὶ ὁ σώφρων, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἔχων ὁ δ᾽ οὐχ ἔχων τιὉ3 « 
, ᾿ »" ᾿: [χ 

φαύλας ἐπιϑυμίας, καὶ ὃ μὲν τοιοῦτος οἷος μὴ ἥδεσθαι 
᾿ “ 3 Ω 

παρὰ τὸν λόγον, ὃ δ᾽ οἷος ἥδεσθαι ἀλλὰ μὴ ἄγεσθαι. 
[χὰ Ὶ ς 3 ν ς 3 ΄ [ἢ Ἀ ἽΜ 

ὅμοιοι δὲ καὶ ὁ ἀχρατὴς καὶ ὁ ἀκόλαστος, ἕτεροι μὲν ὄντες, 
᾽ , κ ν ἡ ρθο φέων ἤν ὑλάδε  ὐτεν ᾿ 
ἀμφότεροι δὲ τὰ σωματικὰ ἡδέα διώκουσιν, ἀλλ ὁ μὲν καὶ ὃ 

"ἢ ὼ ς Ψ 3 ᾽"" 5 ς᾽ [χὰ ΄ Ἀ 

οἰόμενος δεῖν. ὁ δ΄ οὐκ οἰόμενος. οὐδ΄ ἀμὰ φρονιμον καὶ ] 0 

ἀκρατῆ ἐνδέχεται εἶναι τὸν αὐτόν ἅμα γὰρ φρόνιμος καὶ 
σπουδαῖος τὸ ἦϑος δέδεικται ὦν. ἔτι οὐ τῷ εἰδέναι μόνον 

» ς 

φρόνιμος ἀλλὰ καὶ τῷ πρακτικός" ὁ δ᾽ ἀκρατὴς οὐ πρακτικός. 

τὸν δὲ δεινὸν οὐδὲν κωλύει ἀκρατῆ εἶναι" διὸ καὶ δοκοῦσιν 10 

ων 

4. ὁ ἀκόλαστος) ΚΡ ἀκόλαστος. ἕτεροι] ΒΘΚΚ. τη]. ἕτερον. 

Ἰη θ]]οριθαν ΠΠ]πὰ γ6] Ἰπαϊοίπτη νϑὶ Ἰοααθμαϊ σοπαβ ααοα ΔῸ ἴπἰἰ0 1154 
Ὁ 14 οοτηπηθιηοταύιπι οϑῦ, απὸ ἰρβάτῃ τὸν σώφρονα αἀϊοππὺ ἐγκρατῆ, 6Χ 
115. 6888 Ῥ6Ὶ αἀπᾶ6 ραββίτη τσ] καϑ' ὁμοιότητα αἰοϊπημβ. 

8) 1162 ἃ 6---14. Βροβίας οὐ ἀπ τῶν ἀποριῶν (1140 ἃ 4--9; ν. τὸ 
φαινόμενον 146 Ὁ 11---19), ααῷ εχ γνετὰ αὐδάδηη ἀγρτη θη ἐα 0 Π 6 τηΐτθ 
γἱἀοθαΐαν οἴβοὶ, τῷ ἀκρατεῖ ἐγϊθτὶ ροβ86 φρόνησιν, απδτηααδτη πα 1 16}. 
Θυ88 αἰ βουϊθαβ τω ἐο παν αὐ, αἀποπίαμι ὁ ἀκρατὴς ποραηᾶπβ 50 σπου- 
δαῖος δἰατπθ πραχτικὸς 6886, Θ᾽ ἀοδηϊξίοπθθ Π1Όγ] Ζ οβίθπαδξαν τθούδτῃ 
1Π|ὰτὰ ταὐϊοηθα αἀπδη παροαὺ τῇ δεινότητι Ῥούϊαβ αἀπδῃ τῇ φρονήσει 
ἀδπάδηη 6886. 

8. δέδεικται: 1144 ἃ 86, ὥστε φανερὸν ὅτι ἀδύνατον φρόνιμον 
εἶναι μὴ ὄντα ποτ χὴν 

8. 9. ἔτει. - φρόνιμος .. . τῷ πρακτικὸς (εἶναί τίς ἐστινὴ: οἵ. 1146 
ἃ 8 δέ δὲ ἐκπται πρότερον ὅτι πραχτικός γε ὃ φρόνιμος. 

9. ὁ δ᾽ ἀκρατὴς οὐ πρακτικός. οτθτη ΒοΟ, 5ὶ δῦ οοπβέαϊ πρᾶξιν 
ΠῸΠ 6886 ΠΙΒῚ κατὰ προαΐέρεσιν, ααὖὺ δ τὸ πραχτικὸν προρβϑᾶυῖο σα ἰσῚ 
ππϊξαύθτη ργυοροβιθ. ΠΙαὰ ρμούϊιβ ραξαπᾶτβ οϑὲ Αὐἱϑύ. ἀΐϊοοσθ. Ουδιι- 
αὐδηῦ Θηΐτη ἀππτῃ ΔΙ1ῸΙ ἔπτα ἢ. 1. (γ. δὰ 1142 Ὁ 18. 19) ᾿ἰρβῶ τῷ βαᾶατιθ 
βθηΐθηθ ἃ 6οὸ ἔθγθαξαν, αὖ Ὀἷπᾶβ ᾿ἱπύθγά τη ἴῃ δοάθπι Ποτηΐμθ προαιρέσεις 
Θαβαὰθ οοηίγασῖαβ 6586 Ἡροθηθστου; ἰδυηθη παβαπδτη Ρ6 Σὲ δ8πὸ αϊβραίω- 
Ἐϊοηθτα ὙΘΥΙΒ 1 οθηβοϊῦ. 

10. τὸν δεινὸν οὐδὲν κωλύει ἀκρατῆ εἶναι: πὰτῃ ἰσιθαν πὸ ὃ δει- 
νὸς αυϊάθια πρακτικὸς εὐ Οποᾶβὶ ϑηΐπι 1116 ἀϊοθῦιν ἴῃ τ ] 18. 6586 
πρακτικός, δῦ Θχοϊρίθπᾶδ 6556 δὰ ἴπ απὶραβ ἀκρατεύεται: ἴπ ὙΘΥ 18. ̓βεϊβ " 
μα}]1ὰ ἴθγθ βοπέθηξία, ϑϑβθὺ ἢἶβὶ τὸν δεινὸν ἐνίοτε οὐκέτι δεινὸν (οὐδὲ 
πραχτικὸν) εἶναι“. 81 γνογῖὸ οδἰΐδιη ἔπι δεινὸς Ἀἴααθ πρακτικὸς Θ886 
ὙἹἀΘὈϊξαν αασμ ἀκρατεύεται, ποῖ δια βίδοϊὸ ΠΙαα ὅτε ὃ ἀκρατὴς οὐ 
πρακτικός (γ5 9). 



410 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΤΪΟ. 

1841: ἐνίοτε φρόνιμοι μὲν εἶναί τινὲς ἀκρατεῖς δέ, διὰ τὸ τὴν δει- Ἧτι 
νότητα διαφέρειν τῆς φρονήσεως τὸν εἰρημένον τρόπον ἐν τοῖς 

πρώτοις λόγοις, καὶ κατὰ μὲν τὸν λόγον ἐγγὺς εἶναι, δια- 
φέρειν δὲ κατὰ τὴν προαίρεσιν. οὐδὲ δὴ ὡς ὁ εἰδὼς καὶ ϑεω- ς 

τὸ ρῶν, ἀλλ᾽ ὡς ὁ καϑεύδων ἢ οἰνωμένος" καὶ ἑκὼν μέν (τρό- 
πον γάρ τινα εἰδὼς καὶ ὃ ποιεῖ, καὶ οὗ ἕνεκα), πονηρὸς δ᾽ οὔ" 
ἡ γὰρ προαίρεσις ἐπιδικής᾽ ὥσϑ᾽ ἡμιπόνηρος. καὶ οὐκ ἄδικος" 
οὐ γὰρ ἐπίβουλος" ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν οὐκ ἐμμενετικὸς οἷς ἂν 
βουλεύσηται, ὁ δὲ μελαγχολικὸς οὐδὲ βουλευτικὸς ὅλως. καὶ 

11. διὰ τὸ τὴν δεινότητα διαφέρειν τῆς φρονήσεως τὸν εἰρημένον 
τρόπον: ἱ. 6. ααἷω 60 τηιοᾶο ἀϊπουαηῦ, αὖ αἰ ουθηύϊα θαυτιπὶ ἃ ΠΟΠΉ1]}18 
πο οογηδίαγ, -- Εἰρημένον ἐν τοῖς πρῶτοις λόγοις: 1. 6. 1144 ἃ 
(28) 28 5ᾳ. Ιἔδαὰθ ααὰστη πᾶθὺ γϑῦρθῶ τϑϑριοϊ θη βαῦϊβ ἢγτηδᾶτη βάθη 
Βαθθαηῦ αὐὐτηασθ προ ἴῃ ΝΟ. πθὸ ἴῃ πᾶ. ὑ11π|86 βιὺ 811ὰ5 Ἰοθὰβ αὰ0 
Ῥοββίηῦ γϑίουυ! ; τῶν πρώτων λόγων αἴοῸ8 ἴρ80 Βουρίου νοοοὺ οὐϊδιη 
ρου Ζ δῦ, ὕπάθ τϑούθ οοποϊααθίαν, πῸῚ φ ] 1 πᾶπι ΠῸ5 ΑΥϑέοῦθ! σαὐϊο- 

ΠΘπὶ δὐὐγ! Ὀτι1586, αὐτὴ ἴῃ ῬΥΟΟΘΙΆΪΟ δα ᾿ἰγ. Ἡ ἀϊοθγθυητβ, ρυϑθοθαθηϊ- 
Ῥὰβ 1]. 4---Ζ υπἰνθυβαμι ΟΡ αὐδϑὶ ΘΟμβατηχηδύαχη ἔα 1586. 

18. κατὰ μὲν τὸν λόγον ἐγγὺς εἶπαι ἱ. 6. κατὰ μὲν τὸ λογίξεσϑαι 
ταὐτὸ δύνασθαι. 

4) 1102 8. 14---3Ξ8, Ῥδαοὶβ γϑυ 8 ΠΟμΠα]]ὼ αὐ ργδθ 8118. 8] υ8η- 
ἔχηι ῬΟΠαθυῖβ δα βυχητηϑῖη γϑὶ μα θογΘ νἱἀθϑηΐιν 6 Βα ρθυίοτθ αἰβραξα ίομθ 
ἴῃ τηϑιιουϊδ τουοοδϑηῦαν. Εὖ Ῥυϊτ ατη αὐἰάθηῃ γ8 14 --- 24, αὐδηθαϊη 
ἰσίξαν οὐἰπηϊηΐβ δῦ ἀπ8}6 ἴῃ τὴν ἀκρασίαν οὐδαῦ ἃ 61 πα 6 γ8 2ὅ---27, ἴῃ 
δὰ ΠΟΙΌΙ ποιηΐηα ἰδηαπδη δι τηθηβαγ τη τϑϑρίοὶ δα 1ᾷ αποᾶ ρ]6ι]- 
αὰθ ρῬοββίπῦ; ἀθ πία τι τ8 21---80, 5068 σογγθούϊομίβ ἴῃ ααἱ αβπαπι ἀλρα- 
σίας σΘΗΘΥθαΒ ΤηΔ]ΟΥ δἰ Θαδ ἴπ τϑὶ αὖ ῬΥΟθΘ 16 ογαῦ, 16 1110 41- 
αὐἰᾷ σομητηθιηογδῦαῦ αποα δηπΐθω ὙΘΥὉ]8. ποπάσπι ἀϊούατῃ δῦ. 

14, οὐδὲ δὴ... ῬῬυϊηαμη Θηΐπι Ποὺ γ8 14---394 ατίθ οὰμὰ ἀπδθι8 
ααδοβθϊοη 8 αὐδθ ῬΥΌΧΙΠΘ γ8 4 8ᾳ. γ8 θ6--14 δηξοροαπηῦ, Θοπαθγθί. --- 
Αᾶ εϑηῤοπέϊατῃ.,,οὐδὲ ὡς ὃ εἰδὼς καὶ ϑεωρῶν“, απ ρΙθπῶ οββϑῦ θοὐ- 
δὲ δὴ ἐπιστάμενος ὡς ὃ εἰδὼς καὶ ϑεωρῶν ἐπίσταται ὃ ἀκρατὴς ἀκρα- 
τεύεται“, 6 ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ οοπβὑνιούϊομθ ΗΪ] βαρρϑίϊ 181 θυ πάθη ἢ Ὁ Θ888 
φρόνιμον (,,οὐδὲ“). Ιῃ ἰρθῶ νϑῖὸ αὐϑοδβύϊομθ περὶ τὸ πότερον εἰδὼς 
τῶ ᾶτπὶ ρὶθαν αὖ ῥγᾶθιῃ 1147 ἃ 10 --- 24 (α. γ.) ϑούσστῃ θϑῦ: ὙΥ. γοὺϑθβ 
καϑεύδων ἡ οἰνωμένος. 

16. καὶ ἑκὼν μὲν... πονηρὸς δ᾽ οὔ... γ8 17 καὶ οὐκ ἄδικος... 
Ηδθο αὐἱᾶθηη ΒΘραυαυ πϑαπθαπῦ, αποηίδιῃ ἰδῶ βῶπθ ἄδικος θϑὺ αὐϊοαη- 
αὰ6 οβϑὺ πονηρός; γν. 1184 Ὁ 28 .,οὐ μέντοι πω ἄδικοι διὰ ταῦτα οὐδὲ 
πονηροί“. 110 δῃαΐμι οαριΐθ (Ε 10) ἱπιργῖπιῖϊβ θῶ οχρ]οιύα βαπὺ ααἰθυβ 
μᾶθο ἀθουθύω πἰδαμύαν. ἘΠ το Η δαΐθηι ν. 1151 ἃ 10 οὖ αὐ δὰ θυϊτῃ 
Ἰοσύτῃ δαποίαϊοω ϑαηῦ. 

18 58ᾳ. ὃ μὲν... οὐκ ἐμμενετικὸς .... ὃ δὲ μελαγχολικὸς ... .: ν΄. 
1180 Ὁ 20 5. οὐ 2ὅ (1161 ἃ 1---8). 

19. καὶ ἔοικε δὴ. Ἠοδριοιίαν δὰ βϑηθθηύίαμι γ8 105. Ὁ μελαγχο- 
λικὸς θεῖ , ,οὐδὲ ψηφίζεσθαι" ἀϊοοπᾶπβ οββθῦ, βἰαυίάθηι ὅλως οὐ βου- 



ΨΥ Ύ 

ΝΙΟΟΜΑΆΟΘΗ. 118. Η 11. Ατιὶ 

[χὰ ᾿ ππ ἔοικε δὴ ὁ ἀκρατὴς πόλει ἣ ψηφίξεται μὲν ἅπαντα τὰ δέ:- τι88 «30 
οντα, καὶ νόμους ἔχει σπουδαίους, χρῆται δ᾽ οὐδέν, ὥσπερ 
᾿ἀναξανδρίδης ἔσκωψεν 

ἡ πόλις ἐβούλεϑ᾽. ἧ νόμων οὐδὲν μέλει. 

ὁ δὲ πονηρὸς χρωμένῃ μὲν τοῖς νόμοις, πονηροῖς δὲ χρωμένῃ. 
ἔστι δ᾽ ἀκρασία καὶ ἐγκράτεια περὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τῶν 3ὅ 

᾿ πολλῶν ἕξεως" ὁ μὲν γὰρ ἐμμένει μᾶλλον ὁ δ᾽ ἧττον τῆς 
» ΄᾿ , 3 ’ κ -"Ἢ 3 » ἤν, δ 

τῶν πλείστων δυνάμεως. εὐιατοτέρα δὲ τῶν ἀκρασιῶν, ἣν οἵ 
ᾷ -" Ἀ 

μδλαγχολικοὶ ἀκρατεύονται, τῶν βουλευομένων μὲν μὴ ἐμ- 
΄ " ᾿ Μ »ὼΣΐ » ᾿" “ ας δ οὐ 

μενόντων δέ, καὶ οἵ δι΄ ἐθισμοῦ ἀκρατεῖς. τῶν ἢ φυσικῶν᾽ ῥᾷον 
Ἢ » ΄ νς ν μέ ᾿ λα ἃ 
ἃρ ἔϑος μετακινῆσαι φυσεῶς διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ ἔϑος 80 ἘΠῚ τον Θεέ ΟΕ ὦ ΥΝν 7Ἐ τ. τὶ ἶ 9 

χαλεπόν, ὁτι τῇ φύσει ἔοικεν, ὠσπερ καὶ Ενηνος λέγει 

28. ΚΡ βουλευσαμένων. 29. Ἔ φυσικῶν] ἴοτύ. φύσει. 81. κὺν 
εὐηνὸς. ; 

λεύεται. --- Αἃ 5ἰτ πα ἀϊπθτα ἃ γϑοτπ5 ΡῈΌΠ1015 ρϑεϊξατα τ5 30--- 94 οὗ 
ἀοβηϊίοπθηη εὐνομίας 1294 ἃ 4 βα. (,μέα τὸ πείϑεσθϑαι τοῖς κειμένοις 
νόμοις, ἑτέρα δὲ τὸ καλῶς κεῖσθαι τοὺς νόμους οἷς ἐμμένουσιν "5. 
Ῥᾷθπθ δηΐτη ατᾶθοοβ αϊοαὺ 8]Π1ατ|ἷβ τη6]1π|8 σορτθαβ ΒΘ Ὀι586 το δα δᾶ- 
τηϊηϊβίγδπθτη Ὑϑτηρ Ὀ] σάτα βρθοίΐϑηθθβ ασϑγὴ 56 ἴΡ808. Υ΄. τη ριβυγαξαχη 
ΠΠῸτὰ ααἱ ἀκρατὴς οεὺ 1809 Ὁ 8--14. 

92. ᾿ἀναξανδρίδης, Οδιαῖτο παῦτπβ, τηθαϊδθ οοτηοθαϊαθ ροδέα. Υ͂. 
Βουημαγαν ΟτΊθοΏ. 1,1{.-( 656}. Ρ. 1006. 

28. περὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τῶν πολλῶν ἕξεως. Τοτέϊπτι 7απὶ ἰάθτα 
Βοο ΘοΙτητηθιηογδίαν; Υ. δα 1161 ἃ 4. 

21. εὐιατοτέρα δὲ τῶν ἀκρασιῶν: ἴΐαι, αὐάθτη Πποῦβαθπθ οτηηῖπο 
αὐδθδβίξατη ποη δῦ; δ᾽1πὰ οπῖη οϑὺ αποᾶ τοὺς μελαγχολικοὺς αὐἱάθτῃ 
1101 ἃ 1 ΟΟΙΏΡΘΥΪΤΗΤΙΒ ΤῊΪΠῸΒ5 ΤΠ8]108, τοὺς διὰ φύσιν γοῖο 1160 Ὁ 18: 
οἵ, 1148 Ὁ 81 8αᾳ. οὐἰτηϊηϊ ἀκρασίας αἀποἀδιηχηοᾶο ρ]απθ θχϑιηΐοβ 6886. 

29. τῶν φυσικῶν 80. ἀκρατῶν. Νβαο ἰδηθη ποὺ δῸ Αὐ᾽βθοξθὶθ, ααὶ 
φύσει 1105 γε] διὰ φύσιν γε] ἐκ φύσεως ἀκρατεῖς ἀϊοαῦ (1148 Ὁ 18; 
1149 ἃ 9), ζῶ βουϊρύστη 6886 τὶ ρϑυβαθᾶθο. 

80 5. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ ἔϑος (ὡετακινῆσαι) χαλεπόν... ΥΟΥ͂. 
949 ἃ 28 μέγα τι τὸ ἔϑος, φύσις γὰρ ἤδη γίνεται. Νϑο τη816 ἴπ Ηἷ8 
ΜΜ. 1208 Ὁ 80 5α.; οἵ 462 ἃ 28; 1870 4. Θ; αυαϊθαβ Ἰοοῖβ 8111, 81 οΟρὰβ 
οβϑοῦ, ἔοι δααὶ ροββαπῦ. Αὐ βδίϊβ βἰῦ σϑιηϊηϊβοὶ ΝΟ. 1108 ἃ 19 οὐϑὲν 
γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐϑίέζεται. 

81. Εὔηνος Ῥατίαβ (ν. Βοιμματᾶγ Ονίθοῃ. 11{.- ΘΟ Θβοι. ρ. 388; Βοιρκ 
Ῥοδέ. ᾿γυ. Ρ. 41ὅ ἕταρτη. 9). Ἐκ βοάθιι ΠΠπᾶ 1870 ἃ 10 Ἰαπάαθαν,, πᾶν 
γὰρ ἀναγκαῖον πρᾶγμ᾽ ἀνιαρὸν ἔφυ“. 

ΝΙο. Η 12--Ἰὅ περὶ ἡδονῆς. 

υδοτοπέϊθυβ 46 ΝΙοΘοιηΘομθοσιπι ΕἸ ἀθυυϊουστηαπθ οοταροβιἐοπθ δὲ σθ- 
πυϊηδ ἔονυτηᾶ, π66 τηϊητιβ 46 ταῦϊομθ ααδθ ἱπῦθυ αὐτϑααθ 1116, ΕΝ Ηῖοα, ᾿πξου- 



----;-΄ 

418 ΑΠΙΒΤΟΤΕΠΙΝ ΒΤΗΙΟ. 

φημὶ πολυχρόνιον μελέτην ἔμεναι. φίλε, καὶ δὴ 

ταύτην ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύσιν εἶναι. --- 

82. φημὶ] ΚΡ φησὶ. ΚΡΤΡΝΡ ἔμμεναι. 

οοαδῦ οορσιθαμοϊ θα5 πἴο 1106110858 Η 12 58αᾳ. διυὺ βρᾶθε ἀϊπῆουϊδαξαμη δαὺ 
Γαπαἀαγαθηύαμη 6].8 απδη ἱπυθηΐβδθ ΒἱὉΪ νάρθηξιν ἀθιπομπδύχε  οἢΐθ δῦ. 

ΠΗ ιι 

Εὐὐθηΐηι αππτὰ ργαθῦθυ πᾶπὸ περὶ ἡδονῆς αἰϊδραξεαι μια αἰύογα οχϑέοὺ Καὶ " 
1--ῦ, δηιθῖδα 11ὼ ῬΘᾺ110 ἈΠ ΡΊΙΟΥ ᾿παπιθ βθη θη 118 ΠΟ ῬΙΌΣΒΕΒ. ΘΟΠΟΙΠΘΠΒ, 
ἀαστηαθ 6 ὍΠῸ αὐϊάθηι ὙΘΙΌΟ γϑ] ἴῃ Ῥυΐοσθ Ἰθρϑηΐθβ δα ρῬοβίθυ Οὐ Τα 
Ὁ ὈΙΘσ θην γ6] ἴῃ πδο δα 1ΠΠ]|δῖὴ τϑνυοσθηῦτν: 58 Π6 1 ΡΥ 8 0116 νἱἀθθαθαυ. 
πηπιτ) βουρίογθιη ὧἀθ θϑᾶθιῃ γθ ἴῃ ὍΠ0Ὸ ΟΡΘΥ6 ἰΐω θρῖββθ. Νβϑαὰθ ἰσιθαν 
ΤΑ Θϑὺ Ῥ]ΘΥΌΒατΘ ὙἱἿτ08 ἀοοῦοβ 60 8586 ψϑυίϊββθ, αὖ πᾶθο οἂρρ. Η 1256. 
Ἐπ θ.}118. νυ ϑ]]θηῦ Ἰηβουῖ, Καὶ 1--- ΝΙΘουη Ομ 5. ρουτηϊ ϊ. Θαοα ροβίατπδτχα 
ΡῬΙδοπογαῦ, ῬΆΘηΘ ΠΘΟΘΒΒΕΧΙΟ 51Π|1168 ΘΟμ τον θυβίαθ 46 τϑ απο ΠΡγὸ ΝΗ, ἅ6- 
1πη46 ἀθ Ἰιῦγο Ζ βϑοαΐαθ βαηΐ. 

Θτα5 αὐϑοβύϊομθθ ῥχοΐθοίο ὕὰπο ρουϊγαοίασγθ ἰῃ δηΐτηο ΠΟ Θϑὺ: 

αποιηοᾶο δηΐηι 1α ἢ, 1. Πθυὶ ροβϑβϑὶῦ αὑὰτπῃ Ὧἀθ τὸ πὸὰ ὑδηΐαμη ῬΘΥ 86 
Βαυα ἔδο}}1, 56 οὐϊϑπη Ῥϑὺ ἰοὺ νάγσογαμη ἀοούουαπι ουγϊοβθιη ἱπαἀαβΟυ Δ 1Ὴ. 
γαϊὰθ ἱ᾿πηρραϊςῷ ἀραΐαν. Νθοὸ ἰδιηθῃ οἱ, αὶ Ὅθπθ ᾿ηὐθυρυθῦϊθ ΤΌ ΠΘΥΘ 
Ταπούαχιιβ. δι, ἰΐω δᾶ ορθύϑηι βδηι ἀοοθᾶθυθ ΠΟΘ Ὀἱῦ αὖ ογημΐηο πρϑρ]θοῦβ 
αὐδθβθϊοΙ 8 11}15. δα βἰηριαθ γοθθ8. βϑηὐθηξίαβνο οχρ]!οαπᾶδδ ρουσαῦ. 
Ϊὴ δῷ ϑῃΐϊηὶ τ6, ἀ(θ τὶ ΠῸη ἰδπὶ Ῥ6Ὶ ἰθβύϊαση δοίουϊὑαὔθηα αὔθ ῬΘΥ 
ΔΥρυτηθηΐα ΘΧ 1ρ518 1115. ΠΠΥ15. 46. αὐἱθιδ δια ἱσιθαν ρούϊα, ἀθοουίαπάθτχη 
Θβῦ, πθοθββα το ϑοοίαθῦ Ἰηξουρυϑῦ ταὖ σγαν βδίτηδ, ααδθαιιθ ἀπ 6 118 ΟἸΩΠΪ5 
Ῥοπαρὺ ἔοσθ ουπού οὐΐϊαιη πο] θαὐ ἀθίποθρϑ απαϑὶ οὈνίδτα ἢδηῦ 8:0 16 6 

ἀδροβοθηὺ δραπῦτη 7πἀϊοίτπιη. Ἰύδααθ πἰβὶ σἱ θυ γϑῦ δά βίμρτ!οβ 0008 
Τη040 ἴῃ πᾶπο τηοᾶο ἴῃ 1]|8πῃὶ ρῬαγίθιῃ αϊβραίατθ, δῸ ἰηϊθϊο ρούϊαβ. --- αὖ 
Δ Ιπἰ{1ο Βουὶ ροὐοβὺ --- ρυοβύθαξαι αἀὸ βϑηὐθηξ ϑὰδ ΟἸΔΠΪΠΟ βρθοίθῦ. 
14 αποᾶ Ἡ. 1. ρουράμοιβ νου 5. αἴαίλτα 5] ἘΠ ΟΔΥΙ Ροουτί. Φυοαϑὶ. ΘΏΪΠ 
ἀμΠροηΐοσ οὖ δοοαχσαῦθ Θοτηρ]  θυ8 Ἰοοΐβ, αὐ ᾿πῦθυ οθέθυοβ τηδχίτηϊ ϑαηὺ 
ταοτηθηξί, οχρ δ ῖβ οὐβοίαξαν, ἔστη 1105. ααἱ παθὸ οαρρ. Νίοοιμθοθὶβ 
Δοἠπάϊδοίῃ, ὑτιθαδηΐατιθ Επᾷθιλο Ῥὶυ5 ἀἴοθῦθ αὔϑηη ΘΟΙΠΡΙΟΒΕΥΙ ροββιῦ, 
ὑστη 608 πὶ τπἰγαπαπθ ἀϊδραθαθίοπθια ἰπὐουροβιθ5. τ. Θ᾽ οὐ 1 δὺ Δυῖ- 
βύοὐθ]θ ρυπάθηθὶ ἴῃ ἀμὰπὶ Ορτι8 ΘΟὨ]αποίαθ 6886. οθηβθϑηὺ ἰϑσᾶδγο απο 
10ω αὐἰᾶθηη νἱχ δχουβαύοηθη ρογτηϊ αῦ: [ουύαββθ 1185. ααἱ ΠῸ5. ΘΟΙΠΠΊΘῃ- 
ἰαυ]οβ Ρϑιϊοσϑηὺ βαδρύθ αὐδ8ὶ 8118, ἢἷἰβ 4θ τϑθαβ οὖ γϑὶαὖῦ τηϑᾶϊω οχβιϑύθὺ 
οοπ͵θοίαχα, αὐγῷατιθ 1ΠΠἢ ῬΥΟΌΘΌΣΠοΥ ; απδπὶ ἀπτηγαΐατα οὖ οοιητηθηᾶδ- 
ἰϑηϊ ῬΘΙ Β'ῃρ]85. απδθβίϊαποι]δβ ϑαῶὼ ορογῷ οχαμποῦ αὐ]οῦπα 6. Π18 ἴῃ 
βύθ α118. Ῥαα]]ο ουααῖῦϊον οβὺ. 

᾿Αὐρσατηθηύαμι Πα]π5 περὶ ἡδονῆς 1106]. 
1) ἴω" ας ὅθ γ6 δὲ αροράννην 1162 Ὁ 1--8. 
2) Φαινόμενα. Τγίριοὶ ἠιοᾶο α χιυϊδιιδάαηι ἔην οαην βοηἰθγέλαηι, αἱδριέα- 

ἐν οὐ ἡ ἡδονὴ υἱάφαΐι" 8ρογηομᾶα 6886: ατὲ γύην ΟἩυγυῖβ αἰοιξι" ὦ 
μαΐιγ θογυὰὶ αἰΐθηα 6886 ατοὐ ἠιαχίηνα 4708. ραᾳγ}8 αὐτο οογία μοσαΐων αὐ" 
ϑιφηνηννην θογάθην αἀοοοᾶογο. (ιἰδιιβηαηι γαὐογῖδιιδ βιύαην χινΐψι ορί- 
γμοηθην ἱμοαγέν" οα ρον". --- 1162 Ὁ 24. 

8) Ποῤιαμέίι" τὰ φαινόμενα {{Π4. ΦῬογροηδὶβ οηΐην βἰρρυυ 8 αὐ οι θη 8 
ααθ αὖ αἀυογϑαγίϊβ ῥγοζογινηέν οἰ γμοτέινν, τἷΐ οϑδϑέαγο χινοηυΐγιβ ἡ 
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πατί μὲν οὖν ἐστὶν ἐγαρύθειρ καὶ τί ἀκρασία καὶ "ἐμϑπερέσ κἰδκαιεὶ 

καὶ τί μαλακία, καὶ πῶς ἔχουσιν αἵ ἕξεις αὗται πρὸς ἀλ- 

λήλας, εἴρηται. “ 

ἡδονὴ το δοριηι τοῖ οἰΐαηι βινηιηνιηι ϑογμίην 6886 οοηϑθαίιν. ΤΙ 
φῦ ηιοᾶ ρίογαβηιο ἡδονὰς γγαῦαβ 6586 ργαθαϊοομέ Παινια ηνγιην ηι6- 
φυθ Πλιγιι8 σοηογὶβ Ῥυορυ νη 6886; ὉθγΉν θηἴηι τα 6886 ἐξα κεἰ οὐ τη, αἰτὲβ 
φορογίθιιβ το ον ἐρδένι8. ὑδϑλθην 8: ; πθὸ χιυϊαφιαηι Ἰέα γναύιναο τῆς 
ἡδονῆς ἀεογοραγί. --1ὅ8 ἃ 8. 

4) Οοηερτοθαΐων οοηέγαγία 8οηξοηέϊα ἑαηχιίαθι σόγα. δίφιίάοηι θηΐηι ἡ 
λύπη ηιαϊιην 68ὲ, ἨδΟοβδαγῖο 8οηνίξι" τὴν ἡδονὴν δογιίην 6886; ηῖο 8ὶ 
γοοίο ἀοβηϊξιν ἐνέργεια ἀνεμπόδιστος 6886, ϑιηνηιι) ϑοτίην τη δᾶ 
»γεγοϊρίίιν. οαθηιιιο ἐμέον αἴΐα 8ροοίαί ψμοᾶ θοαίαηιν υἱέαην αὖ τγυϊέϊο 
οοηϑέαξ θαην 6586 ας α γα ραγίο ἐπιροαϊίω 5ϊξ, φιοάχιιε ἡδονὴ αὖ 
οηυγῖδιι5 ατϊηναρἐδιι8 ροέϊέι". --- (144. 1. Νεο Ἰάϊδὶ, χια 6 σοι }6 
τῶν σωματικῶν 81, οοηδοηιηι --- [104 ἃ. 21. 

6) «Αβοϊυϊέιν" γ68 ἑέα εὖ 6 σανβᾶ [αΐϑαο ορίγιϊογβ χιαθγαΐννν. (Οβἐογιατέι" 
ὁμΐην ργίηυνθην χιυὺὶ βαὲ εἰ ἡ σωματικὴ ἡδονὴ, 76) χιαην ροὐ βϑ:ηνιηι 
ἐοέιην σοηιι8 ἐην οοηέθηνέιην θη, ρα Ποηυΐγιο8. ργϊηοὶραΐθην ἰοσιην 
οοοιραυογῖ ---1104. Ὁ 20; ἀούμαε, ἐποοηδίαρέϊαην {αὶ ΡΥ ΡίοΥ ψιναῆν 
τὴν ἡδονὴν ἀοβριοίαμέ Παινα ἐϊιι8. Ῥγοργίαην, 8θᾷ οηιϑῖηο γμιαΐιαθ 
σομογὶβ Ἠοβίγιὶ 6886 --- Ὁ 81. 

Ῥουϊαβέγας 5 Δ18 δηΐσηο οὖ δρρυοῦαῦβ ἰαπασῦδηη Ὀγθυϊοσθ αὐἰάθηι δΒοᾶ 
τοοϊἃ δριθοιηθ, ͵ᾶτὰ Ὡρρδιθοϊδ ππϊνθύβαμι αἰβρυύαξομθιη ὈΘΠ6 6588 ἀ18- 
Ῥοβιθαῃι αὔαταθ ῬΘῚ βίπρτϊαβ ραυύθϑ Αὐϊβέούθ!θο τποῦθ ρουίδοίαμι οὖ οοη- 
Βαχητηθέϑιη, ταῦ θα γ6 ῬΘῚ 56 ροββιύ.. 

Αἀάθ τὼ ῬῈῚ δᾶπο 1106 ]] πὶ ἀρ, ταῦ τυ] 18 αὐ]άθη τηοάϊβ ν6] ἴη- 
ἀϊοαύαμα ν6] ἀϊούατη β1ῦὺ γ61160 πο ΕΒ] οοσατα ρδυίθμι 6586; γϑυτι ἐπ] 6 ἢ. 
510 ἴθσθ δα υϑιϊα αὰτι ΟΟΥραβ οὔμίοαθ ἀοοίγϊπδθ γϑβροὶ, αὖ απ ἐφηατιδτη 
ἀθυιοπβίγαθα, Βατηδηῦαν ἴῃ ἀπο] 1 ὺ Π1ὈγῸ Πα] ὰ8 ρΘΠΘΥ͂5, ἀστϊηχηοάο 8:10 
Αὐϊβύοξο!οαβ, ορουίθοῦ ρυϊάθηη οχρ]τοῖδα ἔαϊθδ8θ. Ηΐϊπο ᾿ἰριθαῦ ἐδ Ἰοο0, 
αᾶο Βᾶθο ροϑυ ἱπραηῦ, 11] οἰδοϊθίασ: πϑαὰθ ἴῃ θϑῖὴ ρδυίθμι αὖ ΘΟὨ]Οἱ 
Ῥοββιῦ αὐττιηὶ ΝΙΘΟΙηΔΟΠΘατη δαούογθιῃ δὲ Εἰπἀθυηϊοστη δ] 8, ΠΘατ6 
ἴῃ 1Π|Πῆτὰ αὖ 1η ογαϊπθ ΠΙΡγοσατα αὐγῖπβν1β ΟΡΘΥ]5. οογίαπι βθάθμι Πᾶθο οῃς: 
Ρἱδα 5101 νἱπάϊοθηθ. Θυὰ ἴῃ τ ἀπυτὰ απϊάθιη οοὺ,, ὥσπερ. εἴρηται“ 
1164 ἃ 82 (τ. ν.) ου)ὰ8 γϑίϊο δῖα εϑῦ; π6ὸ ἔϑημθῃ θῶ ἀπᾶθ ΡΥ 81] 
αὐϊᾷ οΟἸΠρΡῚ ρῥοββιῦ. 

βιὰ νἱάθοαῦανυ ποηπα}}15 14 ἰρθαπι αποᾶ παθο ροβὺ ἀἰβραύα  οηθηι 
περὶ ἐγκρατείας πὰπο ἸΘΡΊμηι5. ῬγῸ ἰδβέϊμηοηϊο 6886 ππᾶθ βοῖγὶ ροβϑὶῦ 
ἘΠΥῚ βουϊρῦου! παθο ἀδπᾶδ, βἰηύ. Επἀθηγατη θηΐτα Ἰἰῦγο Γ΄ γοοθπι ΘαἸ18556 
ῬῈῚ αὐδιη οοηβέθῦ Π]ὰπῃ δύο ογάϊπθ περὶ ἡδονῆς δούαττιτη ἔαΐϊθβθ, ααστα 
1281 Ὁ 2 βουθογοῦ ἀκριβέστερον δὲ περὶ τοῦ γένους τῶν ἡδονῶν ἔσται 
διαιρετέον ἐν τοῖς λεγομένοις ὕστερον περὶ ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας. 
ΝΘ ἔδτηθῃ Βαϊο γοοὶ τηυ]ύατα ἐνὶ αδύτι: μᾶθο τορυῤαπίου: 1) ἴδω Θδτὰ ἴπ 
ἢπθ 6715 οἂρ. αὐποᾶ περὲ σωφροσύνης οβὺ δἀ]απούδιη 6556, αὖ Θσατῃ 118 
αα88 ῬΥΟΧίτηΘ δηζθοθαπηῦ π81}10 νἱίπουϊο οοραϊούπγ; 2) ἴῃ ΠΟ οἂρ. Επά. 
Γ' 2, οοτηραταῦο οὔτὰ ΝΊΟ. Γ' 18 584., ΔῸ ἰαϊθο ἀθβιἀθυαυὶ θῶπι αἰ ]ΒΙ ΟΠ θ τη 
τῶν ἡδονῶν αὐᾶθ ΝΊΙο. 1117 Ὁ 28 5Ξ4ᾳ. Ῥτδϑιηΐββῶ 810 (οἵ, 1280 Ὁ 32 56.); 
8) ΠΌΘΙ]απὶ Η 12 5ᾳ. μαπὰ ἴξα Ἰοαπὶ αὖ ἐν τοῖς λεγομένοις (απ ῥηϑησο- 

ΓΣ 



: φ'! 480 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΤΪΟ. 

Τ [ ον, πόσνα περὶ δὲ ἡδονῆς καὶ λύπης ϑεωρῆσαι τοῦ τὴν πολιτικὴν Π 1 

ΠΝ ἐξ ΕΡῸ φιλοσοφοῦντος" οὗτος γὰρ τοῦ τέλους ἀρχιτέκτων, πρὸς ὃ βλέ- 
μα αινουντ ὃ γδιλοτ ᾿ , 

4) δὲ ἐὼ οἰ ἘΠΕ ταις 
ῶ. πρὸς ὃ] ΚΡ πρὸς ὃ ἂν. 

μένοις Ὁ) περὶ ἐγκρατείας, 0 π6 τϑβρίοἱῦ αὐἱάθπι, οομξϊπουὶ ἀϊοὶ ροϑοῖθ; 
4) δὲ ἐν τοῖς λεγομένοις π. ἐ. 8818 τη]ύα περὶ τοῦ γένους [ἢ περὶ 
τῶν γενῶν] τῶν ἡδονῶν οὖ 6586 ἀϊοῦα Η 6 οὐ, βὶ Επᾶθυηο ἴξδ, ρΙαοοθαῦ, 
ταῦϊο οὐΐϊδηι Ρ] γὼ οοτητηοᾶθ δᾶᾶὶ ρούαϊββθ. 

Αὰ τῆι γϑῦὸ οοηβίαύ, ἀϊδραξαξϊομθιὴ περὶ ἡδονῆς δὰ ἀἰδραϊα ! ομθηι 
περὶ ἐγκρατείας ποπ ΤαλρῚΒ ρϑυ μου αὐδτι δια τηυ]ξαβ [185 δἰ] δογιπι 
Ῥαγίθβ. Ἐβρβ]θρὰβ θηΐπὶ απδθ ἴῃ Ὁπὶβ ΝΙΟΟΙΠΔΟΠ 618. (η6. ἸΟΏρτιΒ 5112} ἰῃ- 
ΒΙρ α5 Ἰοοΐβ πᾶο ἀθ τ ῥυϊάθιη 4. 9: Β 2; Β 4; Γ' ὃ δἱ]αία ϑαηῦ, ἴπη- 
ῬΥΪΤΩΒ 1099 ἃ 1 5.; ἴὉ. 17 8.;:; 1104 Ὁ 80---110ὅ 8, 1; 1104 Ὁ 8--11; 
1. 8-ὖ; 1106 Ὁ 21--28; 1118 ἃ 88-- 2. Ἐγρο δα δὰ βυτϊηπιᾶ αὐδ6- 
αὰθ 8θὰ ἴπ γἱδᾶ 5θὰ ἴῃ διηΐσηο Ποιηίπαμι ἡ ἡδονὴ Ββρθοίαὐῦ, αὖ απδδὶ Ὁ 
ΟἸΔῺΪ απϑθβύϊομθ οὐμϊοᾶ ἰἀοπθαβ δα 1ΠΊαᾶτὰ δαϊδαθ ραΐθαῦ, ορύϊηθ γϑῖο 
Β'η0 ἀπο ῬΥΟΡΘ ἤπθπὶ ππίγθυβὶ Ορουῖβ ἃ8 δῷ οπηπθβ ἵἱπ ρατύθα ἀραίαν. 
Αἴᾳαθ ἴΐω ἀϊνθυβαθ οὖ ρᾷβθῃβ οομύταγίδθ βθαὐθηύίδθ 46 θᾶβθμι γϑυδθ βαηῦ, 
αὖ δυοίου! ἔμουϊύαβ ἀαύδ, 5ἱῦὺ μτιο δοοθᾶθμαϊ ϑαῦ ἴῃ δαχΙ]ατη οοπύτα ΟὉ- 
ἰγϑούαξογθβ δῦ ᾿ἱπξδθοεύθ οοπίγα βϑούαξουϑβ 6718. 

Τδαὰθ πθαπθ Εἶπ αὐἱϊοαῦδηη ἃ. Ῥυἱου! (αὖ Ἰοαππηξαν) οἔβοὶ ροὐδδῦ, 
ππ46 οοιηραξοθοῦ αἀὐδπδιη ταἰΐομθ δαοίουϊ ΝΙΘοι ΘΟ μθουαη γ6] οὐϊδηι 
Ἐυάοηηίουτη μῶὸ ἄθ τ ἃρθπάππι [πϑυϊῦ. Αἀ ἴρβα ἰρίθαυ απδ8 βουϊρύα 
Βαμὺ ΘΧϑ]ϑη δ, ὩΟΡΥΘαΙ ΙΗ ῸΓ. 

1) 1165 " 1--8. , 
8) 11ὔ2 Ὁ 1-- 8. δὲ περὶ ἡδονῆς τα ροϊϊδδιηυνήγ, χψιναογ θη ιη, 6ϑέ, 

χινογναγι, 81} δορογύην ηναϊογινηνῦα ἴοθοθο, οἰΐαην 6 ἐϊἃ ἴθ. ορθῦ6 ϑιιβοθρίο 
: αροηάινηι 68έ. --- Αἴα οἱ ΠποῸ Ῥγορυίαμη ϑϑῦ Βυι 8 11061}1 τοῦ τηϑρῚ5 αὐ86- 
᾿ταῖαν πὰτὰ ἡ ἡδονὴ Ὀοπατῃ 50 αὐδηη αὐϊὰ 518, βαύίβαπιθ μαρθαύαν 
ΠΡΘΘΠ6 ροβίαυδμι οἰἴθούαση θϑὺ θ586 11ᾶτπῶὸ αποάδηι τηοᾶο τὸ ἄριστον. 

᾿Π 1, τοῦ τὴν πολιτικὴν φιλοσοφοῦντος: Ἰοαποηαϊ! σθηυ5 ἴῃ (0 ΠΟῚ 
οϑῦ ΟἿΣ Βδθιθᾶβ, βίαυίάθηι τὴν πολιτικὴν οοπβίαῦ ρὍμαΒ βοϊθη ίδθ 6586: 
π60 ἰδίηθη αδι αὔαμη: γν. 1829 ἃ 40 περὶ πολιτείας φιλοσοφεῖν; οἵ, 1181 
Ὁ 1ὅ ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία. --- ϑ8ἃ εαἰϊαα ἴῃ Πῖ5. ΟὈβϑῦνθ- 
αν. ὉὈπίνθυβδιη θηΐπι δὐμίοθη πολιτικὴν μέϑοδον 6856, ἀθδίἀοτγατί 
αὐδηάδιη ἀρχιτεχτονικὴν τοῦ τέλους (γ8 23), ἰάθη) 6886 οὗ ἡ πολιτικὴ 
ἐφίεται δἴαπ τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαϑῶν (αὰο ποι 
οορηϊῦο π60 ἀθ τυϑ] 18 αα8 Ῥοπᾶ 6586 ραϊαηύαν τϑοὺθ πα ϊ]οατιῖ ΡοΒ51}): 
δ ΟἸἤη68 οὖ γόϑθβ ϑαηὺ οὖ βϑηὐθηίίδθ ᾿ἰπϑίρηῖ Ἰοοο ἴῃ Νίο. ζά 1 οὐ Καὶ 
10; 1096 ὦ 1ὅ, 160) Δαμιθιαθ. Αὐ τιάθιαὶ ἱπᾶθ 8. βοῃ] οι θυσηϑομογο 1ὰ 
ῬΙΟΡ τη 6886 ἀϊοαηῦ, αποᾶ γοϊπουὶϊῦ μᾶπὸ 46 τιουῖραθ ἀοοίγϊ δα Δ 
οἱ ἀ6 οἰγιθαΐθ αὐϑοϑύϊομθ βοραυϑύδιη 6886. ὥυῶ ἀθ στ απδγηγὶβ ἀπ ]- 
ὑδυῖ φῬοβϑιῦ δῇ ῥῬγοροβίδε, Βπαάθηηο ἔαθυῖϊῦ, δίατιθ ααδϑυὶ ροβδὶῦ πατη Ὑθυθτδ, 
116. 60 ΘΟΠΒ1Π10 βαϑηη ΟΡΘΙΆΙΩ ββοθροῦῦ, πὖ δα τϑὰ οὖ ἴῃ βϑθηθθῃ 8 
ΤΩΒΙΘ ΒΟΥΙ ΠΟΏΠ1118, 1π ΤΘ]185 τηπὐεαγοῦ: ὑθιηθη 1ἃ γϑιτπὶ δῦ, παβα δ 
Ἐπάθηηατα ἰϑύο ταοᾶο Ἰοοαύθαμι 6888. ΕὙρῸ οἷ, αὰαἱ ᾶθο περὶ ἡδονῆς 
Πθπιάθυηϊ θ586 οοηὐθηδουῦ, ἴῃ π8ὸ πηᾷ γ6 ΠΘΒοῖῸ αὰ0 οᾶδα ϑα ἰϑύα γϑυθᾶ, 
οὐ ρ᾽δοιία ἀθ᾽αῦαβ θθ86 αἰοθμᾶπβ οὐἱῦ. ΝΙσαίσαση ῬΥΌΡΘΌ116 (1 [8]]οΥ), 

᾿ 



᾿ 
:, 

Ἶ 
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μιποντὲς ἕχαστον τὸ μὲν κακὸν τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν ἁπλῶς λέγομεν. 1|ῦ958 

ἔτι δὲ καὶ τῶν ἀναγκαίων ἀπ ακέψώδθαι περὶ αὐτῶν᾽ Ὅὴν » ζοῦν έν κ 

τὲ γὰρ ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν τὴν ἠθικὴν περὶ λύπας καὶ ἡ ρσεῷ 4 Η τῶ 

ἡδονὰς ἔϑεμεν, καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὗ πλεῖστοι μεθ᾽ ἡδονῆς 

εἶναί να. διὸ χαὶ τὸν μαχάριον ὠνομάκασιν ἀπὸ τοῦ χαί- ἡξ ᾿Α ΑΕ: Ρ 

ξ φῶν τοῖς μὲν οὖν δοκεῖ οὐδεμία ἡδονὴ εἶναι ἀγαϑόν, οὔτε καϑ' ̓ 21 Ὑλπρ το 

αὑτὸ οὔτε κατὰ συμβεβηκός" οὐ γὰρ εἶναι ταὐτὸν ἀγαϑὸν, ἀκ τεά ον μι: 

καὶ ἡδονήν" τοῖς δ᾽ ἔνιαι μὲν εἶναι, αἵ δὲ πολλαὶ φᾶθλαι. δ δ. ταὶ. νΕ 

ἔτι δὲ τούτων τρίτου; εἰ χαὶ πᾶσαι ἀγαϑόν, ὅμως μὴ ἐνδέ- “Πα, οἱ 

χεσϑαι εἶναι τὸ ἄριστον ἡδονήν. ὅλως μὲν οὖν οὐκ ἀγαϑόν., ὅτε “τ 
ᾧ ΑΛ" ἔν το Ἢ ἐ 56 

᾿ με “«{{ζ 

9. ταὐτὸν] ΚΡ ταυτὸ ὐνδ 11. τούτων] ΚΡ τοῦτον. Φ ἐξ 

6. νἱτίαϊο ἄθ δυιτοι θᾶ 46 βυσαῖηο ὈοπῸ ἰδ ἃρὶ τιὸ ρυϊναθουττη ΠΟΤΆΪΠΌΤΩ 

οἰηδ; αὖ πίνω τῆς ἡδονῆς δὰ οβϑὺ αὖ ἴῃ τΘρΡΌΌ]Π1οα, ἐϑηύθτη 88 015. Ρ6- 

οἱριαύαν. 

Ὁ) 11Ὁ89 Ὁ 4--8. Ταρίζαίιν ἐα δ φιναοδίϊο ργαείογοα Ῥγορίον γαϊίο- 

πθηι Ῥγίογὶβ αὐἱδριίαϊίογῖβ ηι6 δὲ {ϊὰ μη ρογ[εοία. 
0. ἔϑεμεν: γοΙαῦ ΝΟ. 1104 Ὁ 8; πᾷ. 1221 Ὁ 81--89. 
δ᾽ Φ οὐνοΣ τὴν εὐδαιμονίαν οἵ πλεῖστοι ἀεϑ᾽ ἡδονῆς εἶναί φασιν. 

Εῤ Βος ἔμοῖῦ αὖ τῶν ἀναγκαίων (ν8 4) 810, «ὐδηδοκαίᾷθηι ΒΟΡΊΡΌΟΥ 051 
παῖς γαϊραυ! ΟΡ πῖοπὶ απδμι ΤΠ ΧΊΤηΘ βασορας, Τπῖο τηϊγϑέτῃ: 8Π1α 18 αποᾶ 
ἴῃ 0811 τ τοὺς πλείστους ἈΡΡοΙ]θῦ, οὖ τηβχίτηθ αὐϊάθιη βἱ ΕΒ άθυητβ νἱ- 
ἀθαΐαν 6586, ααΡΡ6 αΌΣ ἃὉ Ποὺ ἴρ80 ὑούαμι Οραϑ ἱποθρθυῖῦ αὖ ΡΥΪππατα 
ΟΠ ΤΠ ἀοδοτοῦ τὴν εὐδαιμονίαν κάλλιστον καὶ ἄριστον ἁπάντων οὖσαν 
ἥδιστον εἶναι 1214 ἃ 15. Θυδ ἴῃ τ μαπᾶ αἰββθηθύ αὐἰάθηη Αὐιβϑῦο- 
8165 (ν. 1099 ἃ 1---31); β6α ρμνοΐθοϊο 1αὐθυθϑῦ αὔγτιτη αὐϊὰ απδϑὶ τούαμαο 
οὐδ ἴῃ ρυῖηο ἰπἰδῖο ργαθαϊοαθινη ἃ η 1πξθυ γϑ]ϊατα δ]ΐασιο Ἰοοο ἀϊούπτι 510. 

2) 1102 Ὁ 8- 34. 
Ὁ αὖ τηϊδῖο βουϊρίου νβ 2. 8, αὐὰπὶ πδπὸ απαθβϑίϊοπθηι τῆς πολιτικῆς 
Ῥτορυίϑηι 6586 ἀθυγομπβέγαγθί, πο Δ] 1ὔοὺ Ἰοοαῦτβ θϑῦ 86 8 1ᾷ ρου ββίτηστη 
αὐσαύπι αποπαπι ἰπξθυ θοπᾶ, ἡπαϊδαπθ Ἰοοὺ ἡ ἡδονὴ 510: Θοάθιῃ τηοᾶο 7διη 
Δ] ουυτη οὖ ῥγδθβουθίη Ὡαυ ΘΥΒΑΥἸΟΥΠ ΟΡΙΠΙΌΠΘ5. ΤΘΟΘΉΒΘΉΒ ΘῸΒ ΘΟΙΏΠΏ6- 
τηογαῦ αὐὐθαβ ᾿ΐθπιὶ δηῦθ οπηπῖω τὸ πότερον ἀγαϑον; ρτοροβίνιμι δϑῦ. 

δαμὺ δαΐθιη ὑσὶ απᾶθ αἰϊουυηθον Τπᾶϊοϊα: τοῖς μὲν νβ8 8; τοῖς δὲ 
ΥΒ8 10; ἔτι τούτων τρέτον γβ 11; δία βιθβααπιπηθαν δοάθιη οὐαϊπθ δ1- 
συπηθηΐα, ααῖθα5 αἀποᾶαπο ἡπαϊοίαχτη βντηδίαν: ὅλως μὲν οὖν οὐκ ἀγαϑὸν 
γ8 12; τοῦ δὲ μὴ πάσας σπουδαίας ν5 30: ὅτι δ᾽ οὐκ ἄριστον ν8 22. 
Θαογυμ ἀποα χηθαᾶϊο Ἰοοοὺ οϑῦ, ἴδοι ]]τπτη οϑὸ; ἔπη θηΐηὶ ἀθιηοηβύγεανιη 
Ρϑὺ 1ἃὰ αποὰ ἀΐθ. οουϊοβ θϑῦ, ἰπτὰ αἀποάδηη τιοᾶο Δ Ὸ οτηηῖθιβ ΘΟποθαϊθαν, 
Νδαὰθ ἴῃ ὑθυξΐο οδῦ αποᾷ τηογϑταττ: απδ8 δαΐτα πη, αἀαϊάτι ταῦϊο (,,ὅτι 
γένεσις, οὐ τέλος“) δῸ εἃ ἀοβηϊδίοπο ρῥτοποϊβοι αν, ρὲὺ αὐτὶ ἡ ἡδονὴ 
πΟη ὑδηδαχτη Βαταγηΐ Ὀοπὶ βθα οὐΐαιη οτηηΐηο ὈΟΩΪ ΙΟΟῸ 6886 ἀθβιμῦ (ν. 
γ8 12 --- 14). Ἐρρίαῦ ῥυΐϊσαυμι πα ϊοίατη τἀ θηιαιθ βου θυ ββίτητιπι απο α1- 
Ἰισθηδιιβ Θχροβί απ ὔατιιθ ῬῈῚ 56Χ δυρτιτηθηΐα, ν8 12---90 ἀοἔθηβυτα οϑῦ. 
Θπδ6 ἀτρυπηθηΐα ἴῃ θῶ απ Βα θῖν βὐθηδοιν δι πιηττη Οπιηΐξ τ6- 

Ατίβε. Ἐππΐο. 51 
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(οεᾺ 

αὐ θιίκναι ὧς, πδ9 1 πᾶσα ἡδονὴ γένεσίς ἐστιν εἰς φύσιν αἰσϑητή, οὐδεμία δὲ γέ- π' 5 
ἀταλοσνς ἢ νεσις συγγενὴς τοῖς τέλεσιν, οἷον οὐδεμία οἰκοδόμησις οἰκίᾳ. 

᾿ Σ αἰ ,Ὦἃ τ ΠΕ ΘΡΗ ᾿" ς ΄ ΄, ᾿ ς ΄ ς , τε ξ 
εἰραϑᾷ ̓ ισρβνθθο Ἂἢ ἔτι ὁ ὄυρῥονι φεῦ (ταῦ δύνα: ἔτι ὃ φρύνεμος τὸ δὴν: 
εὐ δ, εἴν νον δέν σον διώκει, οὐ τὸ ἡδύ. ἔτι ἐμπόδιον τῷ φρονεῖν αἵ ἡδοναί, 

᾿ 
ν᾽ φούος ἀκ. 2. -.--ὲἐ« ὦ νυ ΩΣ » ’ -» ᾽ » 

(ι.Ἰ..... καὶ ὅσῳ μᾶλλον χαίρει, μᾶλλον, οἷον τὴν τῶν ἀφροδισίων" 
ΕΘ ΟΣ Ω ᾿ » » 

υ ";-- ἀραδθβν οὐδένα γὰρ ἂν δύίνασϑαι νοῆσαί τι ἐν αὐτῇ. ἔτι τέχνη οὐδε- 
ΡΥ κι.» ς -" - 3 Ἷ Ἵ Ἕ 

ΡΝ τ ρε ἐλέη, μία ἡδονῆς καίτοι πᾶν ἀγαϑὸν τέχνης ἔργον. ἔτι παιδία 
τνν 

ΜΈΝ ΝΣ τ πν καὶ ϑηρία διώκει τὰς ἡδονάς. τοῦ δὲ μὴ πάσας σπουδαίας, 
[Ἴ 69 ὅτι εἰσὶ καὶ αἰσχραὶ καὶ ὀνειδιξόμεναι, καὶ ἔτι βλαβεραί" 

Ρ,.-. δ΄ πους “Ὁ μοσώδη γὰρ ἔνια τῶν ἡδέων. ὅτι δ᾽ οὐκ ἄριστον ἡ ἡδονή, 
ὍΝ ὅτι οὐ τέλος ἀλλὰ γένεσις. τὰ μὲν οὖν λεγόμενα σχεδὸν 

ἀπαλ ὠκνίω, ταῦτ᾽ ἐστίν" 
μὰς ΤΑ ΚΗ, τε Ἷ ᾽ ᾽ , ᾿ » ι - ᾽ ι Α 
ἐξτΑν  ἔωγ-.ν. 86..- ὁτὶ δ᾽ οὐ συμβαίνει διὰ ταῦτα μὴ εἴναν ἀγαϑὸν μηδὲ 

[ ιε;-Ξ--- ηλε: 
ᾳ ιν μέσα 11. τὴν] ΚΌΜΡ, οοὐν. Π’' τῆι; ὥὅρθηρϑὶ οοῃῇ. ἡ. 921. καὶ ἔτι] ΚΡΜ» 

καὶ ὅτι. 99, ἡ ἡδονή] ΚΡ ἧδονη. 28. 34. ΚΡ ταῦτ᾽ ἐστὶ σχεδόν. 

οαγεῦθ χα πδηΐαῦ; οὐ ἰὐ ααϊάθια αὖ οαριίθ 18 ᾿πᾶθ ἃ 1108 ἃ 7 τοία- 
ὑθηθασ, ἀπππὶ ψΘΙῸ (,,ἔτε παιδία...“ ν8 19. 30) οριίθ 14 (1108 Ὁ 
Ὡῦ 56.) Θὐΐωγα ταυ]ῦο τηαρὶβ δα ἢντηδηάδτη οοπύγαγιδιη θη θη δ ν8] 6 γ᾽ 
οβέθπααίαγ. ΝῚ] ἰρὶθαν πορ]οσθίαν, 51 θῶ απδ ἔογῦθ ἀθ βίηριβ βϑηΐθη- 
ἐ118 δἀδοπᾶδ βἰπὺ ἴῃ ῥγοχίνηα οαριύω αἰ υδηθαν. 

Ιῃ νουθὶβ δηϊπιδάνουίαθαν δὰ 11 δοοιβαύίνγιιβ οἷον τὴν τῶν ἀφρο- 
δισίων; οὐθηΐα ἀσπιὰ θὰ ατπιᾶθ δἀγθυβαυ! ῥτοίουτιπῦ ἱπᾶθ ἃ οὔτι... “ 
γ8 12 γροϊῷ ογδίϊοπθ δχροπϑδηΐθσ, δοουβαῦννο ᾿ἰδῦο 1π οομϑίπούομθιη ΟὈ- 
παπδθ ογαύιομῖβ ἐγαπδῖθαν. Νϑασθ ἰδῶ ταϊγττα 60. 1000, απὸ Ῥ6Ὶ ΘΧΘΙΏΡ]8 
ααἰθαβ 11: αἰαπδαν ρῬγορίπβ δα ἱρβῶ δουτιπὶ ψουῦα δοοθαϊδαν; {γαβύσϑαιιθ 
ἀαδιξαρθαῦ Ξρθηροὶ ὅπποι οοντσθηᾶαπι θοῦ οἷον ἡ τῶν ἀφροδισίων. 

8) ὅδρ. 18. 1152 Ὁ δῦ -- 1168 ἃ 8. 

Θὰ ρὲῦ Βᾶποὸ σκέψιν διαλεκτικὴν ἀδτηοηδύγανισιιβ 810 ἴρ86. βου] ρύου ν8 
9Ὁ. 26 δὴ Ὅθπθ αἰδυϊηχιῦ αὖ ταῦϊο μα}. οἂρ. ρῬϑυβρίοαδ εἰ. 

Ωὅ. οὐ συμβαίνει διὰ ταῦτα: αποπίδιη δαῦ ἀιρατηθηΐα, ϑαπὺ α 86 
Ομ μΐηο νἱ οαγθαῦ (γοὶαὺ ΠΠῚῸπὰ γ8 19; ν. 1108 ἃ 217 86.) δαῦ ἰὼ αὐϊάθηῃ 
αὖ ρτοροπαπύιῃ 'ρβῶ ποπ βαθὺ γουῶ (νθ]αῦ Ῥυϊγατιιι οὗ Ῥυϊποῖρα!θ ν8 18; 
οἵ, 1168 ἃ 8 56.). 

οὔ. μὴ εἶναι ἀγαϑὸν μηδὲ τὸ ἄριστον. ΝΕρΡΊΘΘΙ Θπὶτι νἹἀ θέαν 68, 
βϑηὐθηξία απ ν85 10. 230 βα. τηϑάϊω ογαῦ. πῦμη νΘγῸ Ῥ6Ὺ Φοὔύμμῃ 06 
οαΡ. Ρ᾽ανίπασμι 60. τϑβριοίδέαν. απο ἡδοναὶ 81186 Ῥγῶγϑθ δἰΐδθ Ῥυοθδθ 
αἴααθ ορϑϊταδο βἰπὺ, 1 6 ]θριθαν (ἃ αποα «ηῦθ ἀϊούαπι ποῖ θυϑ!) ἀἰνθυ- 
εἰδαύθια ἰϑίδτιη τῶν ἡδονῶν δ 1158 ουβουναύδτη 6888 ααἱ ᾿π46 οοποϊααθγθηῦ 
παίαγαια Ὀοπὶ ἃ ἰδ νϑγῖο ΘΌΠΘΥΘ Δ]Π]ΘΏΔΠ 6586 1. 6. τηθάϊδτη 1118} 86}- 
βϑῃύίδιη δι ῬΥΪηδ 1 ΥΘΘΥΥ]. : 

Ῥἰβραΐαθαν. δαύοπι ἰπὰθ ἃ νβὰ 26, πρῶτον“ ἴδε, αὖ Ῥυΐαβ ὈΠΙΥΘΙΒΘ 
χηδρὶθ οβύθπααθαν πιὰ] Δ 8ιάνθυβανβ αὐδθδιθατη 6886. ---Ἰ18 ἃ 12; 



»ἐφΑΒΒΕΒΕΙΕΝΕΝ ΤΣ 

ΝΙΟΟΜΆΟΗ. 118. Η 18. 488 9 μεν 

μιϑτὸ ἄριστον, ἐκ τῶνδε δῆλον. πρῶτον μέν, ἐπεὶ τὸ ἀγαϑὸν τ182:036 τι. 

διχῶς (τὸ μὲν γὰρ ἁπλῶς τὸ δὲ τιν); καὶ αἱ φύσεις καὶ ἘΞ 
αἵ ἕξεις ἀκολουϑήσουσιν, ὥστε καὶ αἵ κινήσεις καὶ αἷ γενέσεις, π΄ εὖ τὰ 

» » ς » » κ κ,} τὰ 

καὶ αἱ φαῦλαι δοκοῦσαι εἶναι αἱ μὲν ἁπλῶς φαῦλαι τινὶ ᾿ελολρουπο 

δ᾽ οὐ ἀλλ᾽ αἱρεταὶ τῷδε, ἔνιαι δ᾽ οὐδὲ τῷδε ἀλλὰ ποτὲ καὶ 80 

28. αἴ ἕξεις] ΚΡ ἕξεις. 80. ἀλλὰ] ΒΕΚΙΚ. ,Ὧπη ἔοτέθ ἀλλ᾽ ἢ “" 

ἀοἰημάθ βἰηροαϊα αἀπδθαπθ ἀυρατηθηΐδ, ΘΟΥῈΠῚ θχριοἀδηῦαν --11Ὁ8 ἃ 88. 
Τῃ ΡΥΙοτΘ γοτῸ ρᾶγίθ ἐσ ἰρβῶ βουϊρῦου. αἰβύϊηχιῦ: πρῶτον 1102 Ὁ 20, ἔτι) 
Ὧν. 33, ἔξτε [68 καὶ 1. ᾿ 

1) 1162 Ὁ 20--11ὅ8 ἃ 12. (εαεγοηέίθιι8 (6 χικαοινηφιο γ6 τά θοτα 
δὲ οοηδιογαηατνν 6δὲ ργαδίον τὰ χιοα οηυγυδιιβ δὲ ῬῈΥ 86 ϑοριίηι ὁδὲ 6886 
δὲ ἄτι αἴξα φοηόγα: ἐπῆν χοά θη 8ϊἐ ϑογηαίηι ηϊδὲ τοϊαΐμην αὐ χιοβααηι 
Πιοηυΐγιο8. δογιηιηιο Πιαθίξιον, (τινὶ ἀγαϑόν) Ὁ 26---88.. ἐϊώμ φιιοῖ αὐ βαπαηι 
παΐγαην ρογαιοας ροίζιιδ χιαηὶ ἐμᾶθ γναΐιιηι εἰ (κατὰ συμβεβηκὸς ἀγα- 
ϑόν) Ὁ 88 ---1ὔϑ 7: ἐξα εὐ οἰΐαηι ἰὰ χιιοα ἐρβιίην γαϊξίονοην Ἰοησε αἴΐαηι 
σοὶ οοπέγαγίαηι Παθεοαὶ τινὶ αἰ κατὰ συμβεβηκὸς ϑοπιθνη 6886 ροϑβδίξ. 
ΕΥσο πᾶ φιοίί βιριὲ ἡδοναὶ γεν 86 ργαύαθ Ππαιϊα ουϊποίξμν, πο 6886 τὴν 
ἡδονὴν ϑογιι; ἴηιο οὐ ηιαῖα ποηημηχαηι ὕοηα βιθηξ 86. τινὶ οὐ κατὰ 
συμβ., 816 οὐ ἀπῖοε πομηιημαηι φιοῦ γουόγα αἀδογϑιη δὲ υεοἷ ζοφάιηι.. 
Το υογοὸ (1168 ἃ ἴ--- 19) χιίην ἡ ἡδονὴ ηυϊηΐηιο ἦγν οὉ ἐαρέν ἠιοέν, 
51} ΡῈ χιόηὶ αὐ βαπαηι παΐιγαηι ρεγυθη έν", 86 ἔη, ἐϊ8 φιοηιθ χα υἱ- 
φορές παξεγα παβοιηξιν, αρραγεὲ {αῖ8ο ἡϊϊαηιὶ ἑαηψαηι γένεσιν ορροτὶ τῷ 
τέλει, ηδὸ ηιϊηαηι οὐδέανε χιοηιῖγιιβ πρην βοίνην δορί βοα βιμημηυηι 
δορέίηι 8ιξ. 

51. τὸ μὲν γὰρ ἁπλῶς (ἀγαϑόν),. τὸ δὲ τινί. Υἱᾶ6 δὰ απδπ ἀϊ- 
γϑυύβϑπι πούϊοηθιη Ἰᾶπι ϑάθιη νοοᾶθι]8, βρθοίθηῦ ἂς 1129 Ὁ 8 δ] Π|5α 8 
Ἰοοῖβ ααἰθυβ ἁπλῶς ἀγαϑὰ ἀϊοπηξαν αἀπδ6 τινὶ οὐ βἰπξ ἀγαϑά. ϑ:ρ|- 
ἰδοὺ δηΐτη 5. ἁπλῶς Ἰοααίχηαν. ἔπτη δ ἰρδτιπι γϑυτιπὶ οοηγοῖϑὶ, ὕππι ἰΐα 
αὖ Ἰηΐδυ γὸ85. ψϑυβαηΐξθβ οοϊητηοάιπη οὖ ῬγΟΡΔΌΙ θα. Θαγττα τιϑατα δηΐθ 
ΟΟΌ]ο08 ΒΔ ὈΘαμηα5... 

28. ὥστε καὶ αἵ κινήσεις καὶ αἵ γενέσεις (ἀκολουϑήσουσι) : τιμῖγογδθ 
Θμΐῃ ἀθ θομΐβ Ἰοοαῦτβ τηϊπῖτηθ Αὐἰβῦ. γθπὶ ρτοροβίξαμι πΘΡΊ θοῦ. ΝΙμ- 
γι τὰς γενέσεις ᾿ΘΟΤΗΠΙΘΙΠΟΤΆΤΙΒ 1ᾷ σθπτβ ὩΡΡθΙ]αῦ ουϊ φαγθυβαυῖ ααἰ- 
ἄθηῃ (γ5 18. 28) τὴν ἡδονὴν ἀιὐδουθαπθ; τιοχ νϑῖὸ γ8 81 οὗ ἴρβαμπι πο- 
τῇθη 8 ἀβοϊβοι. 

29. αἵ φαῦλαι δοκοῦσαι εἶναι: ὑὐϊΐαο Π]ῚΔ 6 γ8 21 ἃ]. 
80. ἔνιαι δ᾽ οὐδὲ τῷδε ἀλλὰ ποτὲ καὶ ὀλίγον χρόνον Β6. αἵρεταί, 

αὖ νἱἀθπάμθτη 510 ἀπθοπδμη τηοᾶο τϑοίθ ροξπονῖς ρουρὶ,, αἱρεταὶ δ᾽ οὔ“. 
-- ΒΕΚΚ. δὰ ἀλλὰ: ἀπ ἔοτίο ἀλλ᾽ ἢν" Νβϑὸ ἰδιιθῃ "βοῖο παμῃ γδυϑγα 
Αὐϊβέοίθ θβ νοϊπουῖξ δ] ύθγατη μοῦ βρθπτβ ὑδτι ϑηρτιδὺϊβ Πηΐθτι5. Οἰγοῦτη- 
ΒΟΥΙΌΘγΘ τὸ ργαθίοι τὴν ἕξιν οὐΐατα δᾶ θιηροτᾶ τϑίαὔθμη 810. ὅ'πηῦ δηΐπη 
5816. απ86 Οτμπΐ 8. ῬΥῸ ἐθιηρουθ δὲ ἴῃ ὑθιαραβ σταύο 5ἰπῦ, δχέγα πᾷ 
ὨΘτηΪηΐ. 

81:5 
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πον ϑι ὀλέγον χρόνον ἢ αἱρεταὶ δ᾽ οὔ ἔ΄ αἵ δ᾽ οὐδ᾽ ἡδοναί, ἀλλὰ φαί- Η τ5 
νονται, ὅσαι μετὰ λύπης καὶ ἰατρείας ἕνεκεν, οἷον αἵ τῶν 

Ειμ.:,, καμνόντων. ἔτι ἐπεὶ τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ μὲν ἐνέργεια τὸ δ᾽ ἕξις, 
φιαϊείδ  ἀτὰ εἴξες κατὰ συμβεβηκὸς αἷ καϑιστᾶσαι εἰς τὴν φυσικὴν ἕξιν ἡδεῖαί 

γὰ αν ΞΈΩΝ 88 εἰσιν. ἔστι δ᾽ ἡ ἐπέσχεν ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς ὑπολοίπου 

». δες, ξξεως καὶ φύσεως, ἐπεὶ καὶ ἄνευ λύπης καὶ ἐπιϑυμίας εἰσὶν 

ἀπο. ΠΈΞΥ 1158 «ἡδοναί, οἷον αἵ τοῦ ϑεωρεῖν ἐνέργειαι, τῆς φύσεως οὐκ ἐνδε- 
“ἀγελη " ἐοναί “4 δ ὦ μνώ ψ ἕ τὰν υσν 

81. " αἱρεταὶ δ᾽ οὔ") ΒΌΒΡ.; ἴονί. χρόνον αἷρεταί᾽ αἵ δ᾽ οὐδ᾽; ΚΡ αἵρεῖ- 
ται δ᾽ οὔ. 8ὅ. ἔστι --- ταῖς] Κνυ ὅ οτι αἵ ἐνέργειαι μὲν ταῖς. 

1, ΚΡ ἡ τοῦ ϑεωρεῖν ἐνέργεια. 1. 2. ἐνδεοῦς οὔσης) ΚΡ ἐνδεού- 
σης (ϑῖτα. Ὁ"). : 

81. αἵ δ᾽ οὐδ᾽ ἡδοναί: πδάυπι αἵρεταί. Τυία σθηθτα (αἴ μὲν γ5 99, 
ἔνιαι δὲ ν880, αἵ δὲ ν8 81) αἰύδυυση αἰύθυο ἀθύθυϊοσω ργοροπαπίαν, ααο- 
ταμ ἴῃ ἱπῆπιο (αὖ ᾿ύθτιιηι 118 ὃ ὕ---7) πο ἐᾷῃδατη Ὀοπὶ βθα οἰΐϊδιη τῆς 
ἡδονῆς βρθοῖθβ. θνϑπθβοῖθ. Ουθιαγῖβ ἰρίζαι ἀπθθαυ! ροβδὶῦ δπποη ἰβίδ 
αἀποαῖθ αὐδὸ οὐδ᾽ ἡδοναὶ Βαμηύ Βθοιηο σΘΏΘΥΘ γ8 80 οοπίϊποϑηύαν, ἰδ- 
τηθη ἴῃ 8 Ὀτγθυϊίαΐθ πθ ῥ]αγα, 6 βουϊρίουθ απδουϑηῦαν απδπι ὙΘΙΡ18 
βσητβ οαντῦ. 

88 βᾳ. ἔτει... ΑἸύογῶ οὈβουναῦο, αὐ ἤῸὴ ὑϑα πον ὙΘυ πη ΘΘηΘΙδ, 
1] αβύγαηθαν αἀπϑπλ 8118 ΟΟΠΒΙἀΘΥμἹ γί οοτητηθηθαύασ. Απποη οὐ τὰ 
κατὰ συμβεβηκὸς ἡδέα ἰᾷδο ὈΙαπᾶδ, 5απὺ ααἷα ἕξει τινὶ ἢ φύσει (σ8 86) 

ει1. 6. τινὶ (υ5 237) οοπάποπηδν ΟΥἿἮ, 1164 Ὁ 17 λέγω δὲ κατὰ συμβεβηκὸς 
ἡδέα τὰ ἰατρεύοντα᾽ ὅτι γὰρ συμβαίνει ἰατρεύεσϑαι τοῦ ὑπομένοντος 
᾿ἡγιοῦς πράττοντός τι, διὰ τοῦτο ἡδὺ δοκεῖ εἶναι: αὐἱθὰβ νου θῖ8. οὐϊδιη 
1186 ,ὅσαι μετὰ λύπης καὶ ἰατρείας ἕνεκα“ (γ8 82) οὕτη ΗΪ8. αὐδ8 
ν8 88 ---80. αἰδυϊηρτιπηύιν τὰ ἴῃ ἀπατη Θοτηροπαηθαν τὖ σο065 νοοῖ 8, 
πούϊομπθβ πούϊομι θαΒ τοβροπάθϑηῦ. 

84. αἵ καϑιστᾶσαι εἰς τὴν φυσικὴν ἕξιν: οογύπμη πομιθη αὐοᾷ οο- 
΄ οἰνοῦαν ριδθβίο πο δύ, αὖ γὸβ αὔδθ ἀἸοΙαν ᾿πᾶ8 ἃ γϑὰι 28 ργϑθβύο δϑῦ, 

56 κίνησις Βθιι γένεσις νοορδπᾶδ οδάθιμαπθ οὖσα ἡδονή. Επιοτὶῦ αὐἰᾶθτι 
αὐ 461 Π1ὰ8. ρΡαΐοῦ 6 νβὰ 88 τὰς ἐνεργείας δὰ αἵ καϑιστᾶσαιν Θνορδιῖ; 
Π60. ἰδίῃ στϑιητηδίϊοθβ ταῦϊο ἰρθᾶνο βϑηῤθηίί, ανϑῦ: ἐνέργειαν ΘΗΪΤΩ 
ΤΩ ἶτηΘ. ῬΓΟΡΥ αΤη πουθη τῶν καϑιστασῶν 68. 

8ὅ. ἔστι δ᾽ ἡ ἐνέργεια ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς ὑπολοίπου ἕξεως 
καὶ φύσεως 8. “τοῦ ὑπομένοντος ὑγιοῦς“ 1104 Ὁ 18, Ναπι τοῖθτίαν 
ΟΠλπΐ8 ἐνεργείας παὐιτω δα δ]απδι ἕξιν ἀπᾶθ Ῥυο Ι οἰβοϊδατν; αποᾶβὶ 
δῖ οαριαϊταύατα. πιοὐύβ δογαπῦ ἡδονὴν ποι ῥγορύθυ {Π|ὰτὰ ἕξειν ἀπᾶθ 
πϑθὶ βαμύ, 5648. ΟὉ ἰΐϊαι δὰ αὐδπι ἰγωάιιοπηύ, βοασπῖδαν ἰἰβάθηη αὐδ' ἐνέρ- 
γειαι δεν παι Ρ6Ὶ 88 δᾶθββθ τὸ ἡδύ (,ὅτι συμβαένει ἰατρεύεσθαι“ 
1164 Ὁ 18 5βθὰ ἀναπληροῦσθαι). 

806. ἄνευ λύπης καὶ ἐπιϑυμίας: ν. 1108 ἃ 82 αἵ μετ᾽ ἐπιϑυμίας 

καὶ λύπης (ἡδοναί); ἐπιϑυμεὶ οπΐτι τὸ ἐνδεές, ἡ δὲ ἔνδεια μετὰ λύπης 
(οἴ. 1118 Ὁ 1--18; οὗ ν. δὰ 1118 Ὁ 19. 90). 

1. τῆς φύσεως οὐκ ἐνδεοῦς οὔσης. διαυϊάθιη ἡ φύσις ἀϊοϊθαν ὁοΥ- 
Ῥονΐβ, γϑυϊββηηστη πο. δῦ, Αὐζαιηθη μ6 Βᾶο ἴῃ τ δξαπθ 1ῃ Ῥ᾽ΟΧΙ πη, 
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» ΜᾺ -" »"» ς «νὰ 

πιὸ οῦς οὔσης. σημεῖον δ᾽ ὅτι οὐ τῷ αὐτῷ χαίρουσιν ἡδεῖ ἀναπλη- τιδϑ5 (6 ΜΙ 

ρουμένης τὲ τῆς φύσεως καὶ καϑεστηκυίας, ἀλλὰ καϑεστηκυίας το ὰ 

πν  ΨΌῸΤΥ 
““ 

ῷ, χαίρουσιν ἡδεῖ] ΚΡ ἤδη χαίρουσιν. τ αλαβρούθδν 

᾿ελρ λαμ: ἊΣ 44... 

γ εξ. 
σϑπθυστα ἀἰβυϊ μοῦ ομ8. Ὑθυ]5 [πα] νἱἀθαῦαν, ΘΟΙΆΡΙ ΌΤδ, αυδογθηᾶα, Θυτιη 
αυᾶθ Αὐἱβὺ. ἰαοοὺ. ὕὉὺ ϑηΐπὶ ἔνδεια 5ἰ0 ἴῃ οουροσθ ὑδηύτιμῃ, ἐπιϑυμεῖν 
αἰοαΐαν δμΐτηδ, ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ ΟὈποχία: βιιηὺ ἐδπιθη ααϊτι8 οὖ τπθη5 οὖ δηΐπητβ 
ΒΟΥ ΌΤΙ ερθδῦ, οϑὺ αὐἰάδτη ἃρρούϊαθβ απὸ βατητηδ, απθδθα 8 Ῥθύδγημϑ. 
(αὶ ἰρίθαν μἷ8 ἴθ τϑθυϑ ϑσθηΐθβ βαθύ, ἀϊοθπαῖηθ καϑεστηκυῖαν τὴν φύσιν 
ΠΔΡοΥΘ ἂἃπ ΟΡὰΒ 6588 αὖ καϑιστῆταιϑ᾽ ΟΘυδ ἴπ τῷ Ρ]αῦο αυϊάθηη ααδϑὶ 
τηθαϊαγτη βϑηξθηθαμι βϑασῖδασ. Ἐπ θηῖτη ααστῃ ἰϑτιοσϑηὑίδτῃ κενότητα τῆς 
περὶ ψυχὴν ἕξεως (1. 6. ἔνδειαν) ἀϊοαῦ 6558, βῶρθῦβ πλήρωσίν τινα: πὶ-᾿ 
ἈΠ ΝΣ μὰ5. Ογαπθχη. καϑαρὰν ἡδονὴν νϑοδγθν γυὶ ἐυιϑυιὼ (ἄνευ. τοῦ προ- ᾿ 
λυπηϑῆναι), ταῖτο τὴν. ἔνδειαν. βίαια βηροηβ ἀναΐσϑητ τον, τὴν πλή- 
ρώσιν ο͵υβάοιη αἰσϑητήν. Υ. ἤδρ. Ρ. ὅ84. δῦ; ῬΒΙΠΘΌ. ἱπιρτ. ὅ1 Ὁ. 
Οοπΐτα απ86 ᾿Αὐἰβύοίθιθβ ῖο 1Π10Ὸ ἀϊβραΐαμβ τηδρῚβ που  ηπιτη πβαπι Γ6- 
Ῥγθ θοῦ απᾶτη ταὶ αἸ1ἴθυ ΒΘ ΌΘγο ἀθιηομηδύταῦ. Αὖ νἱάθ ϑπποπ ΔΙΗΡΟ- 
Ῥὰθ Οταθοῖδθ ρταθοθρίουι θυ8β οὐ παδασατη ΠΟΤΉΪ 15 οὐ αἰσηϊξαύθυη τηθ] 15 
111 ρουϑροχουϊηῦ αὐἰθυβ δηΐτητιβ δ᾽ θ1τ6 νἱαθίαν γ6] πρὸς τὸν ϑεὸν τὸν 
ξῶντα (ψ 41, 8) οὐ Ὀραϊὶ 6886 οἵ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιο- 
σύνην (Μί. ὅ, 6). 

ῷ. 8. ἀναπληρουμένης (αποᾶ τιοᾶο οταῦ καϑισταμένης) τε τῆς φύ- 
σεῶς καὶ καϑεστηκυίας. Ῥιϑοῖο ἀναπλήρωσιν αἸοῖ, ποραΐαν αὐἰᾶοιι 1178 
Ὁ 15α.; πθ0 ἔδῃηθη μδο ἴῃ 16 ἀἸββθηβιβ ᾿πίον 1], Η οὐ Καὶ βυθοβῦ, ἀαστῃ 
1Π|6 14 Ῥοὐίββππθιθι οὐ] οίαῦαν ὅτε σωματικὰ ταῦτα τὰ πάϑη, ῖο νογῸ 
ῬΘΣ ΘΧΘΙΏΡΙυπι (σημεῖον γὙ8 2) ἴρβῶθ {Π86 ἡδοναὶ αὐδθ οουρου8 βαπὺ 
ὀοηδίἀρτυθηίαν. -- ΑἸίογα δαΐθπι ντοχ, τὸ καϑίστασϑαι, αὕτη Θοτηροβίζο 
ἀποκαϑίστασϑαι οἷ᾽ οὐτὰ πυθδίαμπεϊν5 κατάστασις οὗ ἀποκατάστασις ἴῃ 
ΜΜ. υδιταΐα οϑὺ 1204 Ὁ 86 -- 1206 Ὁ 28. ΡΙατθυ5. θηΐπὶ 1110 σοηὐτῶ 605 
ἀϊδβραΐαίαν ααἱ τὴν ἡδονὴν ἀοῆηϊαπὺ ἀποκατάστασιν εἰς φύσιν αἰσϑητήν. 
Θυδθ ἀρθβηϊθίο ὑοϊϊ θη νου πθὸ 1, ΗΠ πθὸ Καὶ οοιηπιθιπογεύαγ, δὖ (81 
κατάστασιν ῬΆθηΘ ἰάθηι 6886. οοποοάδβ αποᾶ ἀποκατάστασιν) ΔῸ ἴρ80 
Αὐβύονβθ γϑοθρία νἱαθίαν 6856. ὑθυθο ἰοθὺ αὰοὸ φγϑοίοσ. ΝΊΟ. Η οὐ Καὶ 
πΟΠΠΠ11ὰ ἀθ οἄάθιη πᾶ τὸ αὐΐα]1ῦ: Ποῦ. 4. 11 ἀἴοο. 1ΠΠ|10 δῃϊπὶ ἃῸ 1π- 
᾿ἰἶο 1809 Ὁ 88 5. ἡδονὴ ἀϊοϊθατ 6586. κίνησίς τις τῆς ψυχῆς καὶ κατά- 
στασις ἀϑρύόα καὶ αἰσϑητὴ εἰς τὴν. ὑπάρχουσαν φύσιν. Ουδ ἴῃ ἀοῆπηϊ- 
ὑϊόπθ ἱπίουργοίθβ ἀπ ποιηθη κινήσεως ᾿ηγθηϊββοηῦ αποά ΝΊΟ. Καὶ βροὺ- 
εἶδαν δἴατθιο δαἀ]θοξίντιι αἰσϑητὴ ἀπο Νίο. Η τϑρτοθαῦθγ, ἴα 56. οχύνι- 
οανουτιηῦ τὖ ἴῃ ποῦ. ἀϊοογθηὺ Αὐϊβυοίθι θυ νυϊσαίατη ἀθβουρ Ομ Θτη, 
Ῥτοϊθοίααν Π|ὰτὶ ἃ. Βοποϊὰ Ῥ]αξομῖβ, δ βδσσση ἀβῦτη ὑγαπδύμ]θβθ. υθοῦθ 
αὐτάρ. Νθο απο ρῥυϑθἐθυτηςθπάπτη αποα 110 Ἰοοο πιὸχ 1870 ἃ 4 8α. 
Ῥουριθαῦ μάλιστα (56. ἡδέα) ὅταν ἀπειληφότα ἢ τὴν ἑαυτῶν φύσιν 
τὰ κατ᾽ αὐτὴν ((. 6. τὴν φύσιν) γιγνόμενα “. Τα δπῖτι ἀρραγοὺ δὲ ἴῃ 
Πποὺ. δὰ ἴρβῷ τὰ μάλιστα ἡδέα πο ρουϊίποτο τὴν κίνησιν τθ0 τὴν 
κατάστασιν εἴς τι. ἴτηο αὐἱᾶ εἰϊπ 5'ο Ῥυορομπῖθαν ἶβὶ ἰἄθυη 1ὰ αὐοᾶ 
ΜΝ. Ῥ᾽αυῖθαβ. ἀοοσρηῦ, αυοὰ ΝΊο. Η 1. 1. ὀΘχρομῖψαν : ῥγϑϑίου ΠΙαῖα ἧδο- 
νὴν αὔδθ καϑισταμένης τῆς φύσεως δχϑιβύων δἱτατη ,3,886 οὐ ΤΙ Θ] ΟΥ̓ Θ τη 
απδὸ καϑεστηκυίας τῆς φύσεως (8. ὅταν ἀπειληφότα ἦ τὴν ξαυτῶν φύ- 
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» ΄ ΠΡ ι 
5 καὶ γὰρ ὀξέσι καὶ πικροῖς χαίρουσιν, ὧν οὐδὲν οὔτε φύσει ἡδὺ 

Γ᾿ ΡΕΕΓῚ ς -" ἥν ͵ [χὰ 2 3 ΟΝ ΓΡᾺ ς Ἀ Ἁ ς ’ Ἁ 

οὔθ᾽ ἁπλῶς ἡδύ. ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἡδοναί ὡς γὰρ τὰ ἡδέα πρὸς 
» ’ Ο - Α 3, ΄ 3 

“ἄλληλα συνέστηκεν, οὕτω καὶ αἵ ἡδοναὶ αἱ ἀπὸ τούτων. ἔτι οὐκ 
ἀνάγκη ἕτερόν τι εἶναι βέλτιον τῆς ἡδονῆς, ὥσπερ τινές φασι 

τι βύα.. ἡτὸ τέλος τῆς γερεθειρ, οὐ γὰρ γενέσεις εἰσὶν οὐδὲ μετὰ γενέ- 
“π ὑκλὰ ΣΟ 

Ἐπ ταῦ δα Ῥ' 

πος: 

Ξ σεως πᾶσαι, ἀλλ ἐνεργειῶν καὶ τέλος" οὐδὲ γινομένων συμ- 

᾿ βαίνουσιν ἀλλὰ χρωμένων καὶ τέλος οὐ πασῶν ἕτερόν ῶ; 

νένκἰλλὰ τῶν εἰς τὴν τελέωσιν ἀγομένων τῆς φύσεως. διὸ καὶ 

ἡ. αἱ ἀπὸ] ΚΡ με. ἀπὸ. 12. διὸ καὶ] ΚΡ διὸ, 

σιν) πδδουῦαν ὃ Ργχοΐθοίο ἰριῦαν 851 πᾶ (ΝΊο, ΗΠ) Ἰπιάθμνΐ οθ80. ἀϊοϑηῦαιν, 
ἴῃ ᾿ἰδυϊβδ απἰάθη βοηύθηὐβ 60 αἰβραΐαπα! σΌΠΟΥΘ τἰϑι8 οϑῦ, αποα Αὐιβῖο- 
[6115 1886. Ἡμοἰουϊθουαπι ὑθϑιϊ πο ῆ1ο ΤΟΔῚ μοί οϑῦ. 

06. ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἡδοναί: ν. 1102 Ὁ 81 αἵ δ᾽ οὐδ᾽ ἡδοναί. 
Ἢ 54ααᾳ. ἔτι... Θαυοπίαιη οἃ ατδ καϑεστηκυίας τῆς φύσεως ἅρσαη- 

ὑπι στο ϑαηῦ ἐνέργειαι (Π60 δ γενέσεις), Θχ δυριυσαθηῦο Ῥγοχίτηθ δμΐο- 
οοαορηθ! (1152 » 88 ---1188 ἃ 7) οὐΐδι ἴῃ αἰδογαμη αὐδοδύϊομθηι ἔνιοι 
βιρρούϊθ: βϑαυθαν οηΐτη μ6 τὸ ἄριστον αὐἱάοιη τῇ ἡδονῇ ἀογτοραγῖ ῬΟΒ886. 
Εδάοια. νϑιὸ ἀθτπομπβύγαθομθ ὕαπι ργΌρΡο δ σ δν Ἰβδι πη τιτὰ δια ν ΘΥΒΘΤΊΟΥΤΙΠΙ 
ἀὐριπηθηύαμ δοοοαϊθιν (, διὸ. , .“Κ γ512) αὖ ἄπδο απῶθ μὰ] οῶρ. ρῬαγύθβ 
6880. ἀϊοομπᾶδο δυδηῦ οοραϊαΐαθ ρούϊιθ αατη Πηϊθι5 αἰτοχαΐαθ βἰηὗ. 

8. ὥσπερ τινές φασι: ν. 1102 "Ὁ 18 8. οὐ 238. ᾿ϑὺ δαΐθηη Πᾶθο 
ῬΙαΐομῖβ ἵπ ῬΏΠΘΡΟ ἀοούγπα: ,τὸ τινὸς ἕνεκα γιγνόμενον εἰς ἄλλην (ἢ 
τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ) μοῖραν ϑετέον““ -- ἡ ἡδονὴ γένεσις, πᾶσα δὲ γένεσις 
οὐσίας ἕνεκα γίγνεται -- οὐρὸ ..ἢ ἡδονὴ οὐκ ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ 
μοίρᾳ“ ῬΆΠΘΌ, ὅ4 ὁ; ὅ8 ὁ 5Βη. Θαὰ ἴῃ γ6 ῬυΟΌΔὈΠ] θυ ππππὶ ποπΘ ἰπη- 
ταπέαν! Αὐἱδῦ,, ὑτὸ Ρ]α ομπίϊοῦ οὐσίᾳ δαστα ἈΡΡΘΙ]δ 5 τὸ τέλος. 

9. οὐ γὰρ γενέσεις... πᾶσαι, ἀλλ᾽ ἐνέργειαι 50. τινὲς 1. 6. αἵ 
καϑεστηκυίας τῆς φύσεως 8560 τῆς φυσικῆς ἕξεως γινόμεναι. Ουδθ τ- 
Ἰίασαθ βαπὺ ΘΟ 6 10γ0 απὸ 1Π86 Ἰὰπὶ ἐνέργειαι ἀἸϊοπηύαι κενήσεις 6886 
ἀϊοθηύαν, βἰαυϊάθη κίνησις τοοῦθ ἀοβηϊθιν ἡ τοῦ δυνάμει ἧ τοιοῦτόν 
ἐστιν ἐνέργεια 106 )» 16 56 301 ἃ 10, ν6] ἐνέργεια ἀτελὴς (διότι ἀτε- 
λοῦς ἐστίν) 1066 ἃ 20 Βᾳ. βδοι 901 Ὁ 81. Υ. «ἃ 1178 ἃ 81. 

10. καὶ τέλος. Τέλος εἶναι τὴν ἡδονήν παοχὶ Θϑὺ ρ]δοϊαιη απο 
τρτο Καὶ τοίαψωθαν, Νϑο ἐϑμιθη ἰάθη ἢ. 1. ΒΡΘΥΩΪ δῖ ρούθναῦ, ἀππὶ γ6] 
οοηϑαϊίο γο] πορ]ορθηΐον ἰρβᾶ ἡ ἡδονὴ αἰοϊθαν ἐνέργεια 6886. 

12. ἀλλὰ τῶν εἰς τὴν τελέωσιν ἀγομένων τῆς φύσεως ἱ, 6. τῶν 
καϑιστασῶν εἰς τὴν φυσικὴν ἕξιν αὐλ κατὰ συμβεβηκὸς ἡδεῖαι 5υπὺ 
1162 Ὁ 84. 

2) 1108 ἃ 12---8ὅ, 5΄ῇηρια!α αὐδθαιθ ἀν θυβυ]ουατη ἀυστιπηθηὐδ, απ 8 
1152 Ὁ 12 --- 34 Ἰορίτηυβ οχρ!οάπηΐαν, ᾿πτϊο ἕμούο Ὁ Ἰρβῶ ἀθβηϊθίοπθ ὧ6 
αὐ δὴ ν8 1-- 12 ὩΔΡῚ οοθρύαιη οϑῦ, τϑ]ϊα 8 Βα] αποῦϊβ. 

8) 12---ΟΤἼ. Ῥτοὸ γϑύϊομθ μα]. ον. βοί15. ϑυαὺ ἀθἤηϊοπθιη αι δᾶγθι- 
5811 πἰϊοραπίαν (1162 Ὁ 18) τ 611, Οπππι φαύθιῃ ῥ] δου βϑοῦ ατπιδβὶ ἀδὐῶ 
οὐοϑβίομθ ῥϑιιοῖβ ν ἘΡ15. άπούατο αὐἱὰ τονϑιῶ 810 ἡδονή 80. ἐνέργεια 
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μιϑοὺ καλῶς ἔχει τὸ αἰσϑητὴν γένεσιν φάναι εἶναι τὴν ἡδονήν, 1168. 18 ἘΡτ 

ἀλλὰ μᾶλλον λεκτέον ἐνέργειαν τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, ἀντὶ λα πραῤενν 

τηθηἐβ γ6 1 τ]ὰ δχρ!οαύϊοπο δα α 5 γθοΙ ραν. Αἰαυ 115 βθηὐθη 8 αδθ 
μἰο φῥγδθοθάπηὺ ἔθ 1ᾷ ἀπὰτη οἰβοϊξιυ ὅτε ἡ ἐνέργεια τῆς κατὰ φύσιν 
ἕξεως Ργδ8 οδίθυϊβ βὶὺ ἡδεῖα; απ ἴῃ Υ6 ποὸὴ ἔδπι 14 ποξδηάθπτμη, αποᾶ 
τῶ ποῖ ἰούαπι ρθη βθαἃ νοϑυϊββίτηα ὑαπέθτη ἡδονὴ ἀοβηϊαθαν, αἀὐϑη 
αποὰ Ἰοηρσο ΠΙπὰ αἰϊπᾶ νἱάθύαν αἴαθθ τὴν ἡδονὴν ἀΐοοτθ ἐνέργειαν 
Π]ατι. Ῥοΐξαθγιῦ Θηΐπι, αὖ νϑιι 9 ῬΡᾶθήθ οὈβθυγαύιμῃ δῦ, ἡ ἡδονὴ μετὰ 
ἐνεργείας τινὸς αὖ μετ᾽ ἐνέργειάν τινὰ 6586 (γο]αὺ ἰαπαῦδτη τέλος ἐπι- 
γινόμενον, υὖ Ἰίδγο Καὶ οϑπβοίαι). Δοοθαϊ αἰδθυυση: αατπτὴ Θηΐτη δὰ τὴν 
ἐνέργειαν αἰἰτθαῦ Ἰοοο βαρτίούαν δα]θούίνυμη ἀνεμπόδιστος, ἴῃ πούϊοπθ 
αὐϊάθμη πᾶὸ πθῖηοὺ Παθεθ ἱύ, βοᾶ οἱθοῖο αὐξεθαῦο αἰσϑητὴ τοὸ5 ἴρβῶ α1- 
ΒΟΙον πὐ. Ῥοπθο οπῖπι ΠΠπῶ4 ἀἀθναῦ, ποῖ βοϊθτη δὰ τὴν ἡδονὴν, δ56ιι 

᾿ γένεσις 86 ἐνέργεια ἀϊοοθαύαν, βθηϑτβ αὐἰάδμν ροβίυϊαθαῦιν, 56α δἐϊδιη 
δι Ὀϊριιτιμι ογαῦ ΘΏΠΟΗ ἰρθὼ οβϑϑοῦ πάϑος τι 675 ϑπίτηδθ απ ΘΗ τητι8 
γ61] ρμϑιοϊρηθβ. Βδρυάίαῦο δαΐθμα αἰ θαῦο αἰσϑητή ((ἴὰ, οπΐτη αἰϊαα 
τὸ ἀνεμπόδιστον υὖ νἱχ ἀντὶ ἐκείνου“ τοοθρύπιη 6586 ἀἸοὶ ροββὶθ), ἡ 
ἐνέργεια ἴρβὰ ἡδονὴ οΥῦ: 14 αὐοᾶ οἱ αὐἱάθτη απὶ τὸ ἄριστον ἢτιο ἐγδηβ8- 
Ἰαύασιιβ ϑϑδθῦ οομπαποοραῦ, δ το γΘ1Ὸ ττ]ΐα5 ἀπ θτθα ΟΠ 65 τηονθραῦ 
(νυν. 1ον. ΚΑ). 

δῖη 1ᾶ απδοταῦαν ἃη παθὺ ἀθβηϊξίο Αὐιβίοί 8 ο886 ροββιῦ, δᾶ ἐγ 
Ροὐϊδβίπαιηι διηΐμητι8 δανθυθοπατβ ουϊῦ. 1) Θυοά Ὀτουῖίον ἡ ἡδονὴ ἀϊοῖξαν 
ἐνέργεια 6586, 8Ὁ 1110 Βαυᾶ ΑἸϊθπυτι; ν. 1012 Ὁ 10 ἐπεὶ καὶ ἡ ἡδονὴ ἐνέρ- 
γειὰ τούτου (ΠΟ 15 Θαῖπα Ππη0 88.015 θϑύ, ἴοοὸ ποὺ μαι ἔμ 1}1 ν θυ ββίτηδιη 
ἡδονὴν ἀροτίθ ἀἴοὶ ἐνέργειαν Βυτϊητηΐ ΥὙΘΙΠῚ ῬΥΪποΙΡΙ); 111 Ὁ 82 αἵ δὲ, 

- ΕΣ ΄ , δ ᾿ 
- τῶν ἡδονῶν -- σύνεγγυς ταῖς ἐνεργείαις καὶ ἀδιόριστοι οὕτως ὥστ᾽ 
ἔχειν ἀμφισβήτησιν εἰ ταὐτόν ἐστιν ἡ ἐνέργεια τῇ ἡδονῇ (ἃ Ἰρτῦθαῦ ἴα, 
ἴρ80 {10 Τἰῦγο νἱἀθθαῦαν αὰοὸ ΡΔΆΠ]Ο δ τϑθατα ογαΐ τὴν ἡ δὴν 6886. 
τέλος ἐπιγινόμενον). 2) Ουοά τὸ αἰσϑητὸν οὐ ἡ αἴσϑησις ἃὉ Ποῦ ρόπδτο᾿ 
ΔΌΘΒ86 7 θϑῦπν, ο᾽ι8 δου ααἱ ποϊαουῦ τὴν ἡδονὴν νἱά 601 ᾿πέθυ τ68 56ῃ- 
Β1 005 Βα θ)θοΐαβ 6586: Νϑαὰθ 1ἃ τΐσθτῃ 1π Αὐϊβύοίο!θ: Ἰοπρθ Θηΐμη αἰ ̓ πα 
οϑὺ τὰς ἡδονὰς (οὐ τὰς σωματικὰς αὐϊᾷοτη) ἀἰχῖθβθ ἀλλοιώσεις τοῦ α ἐ- 
σθϑητικοῦ 241 ἃ 1065. Ουδηηχαθδιη γϑυατη δῦ, ἰάθη αἰ τιπᾶ νο 08 
αἰσϑήσεως τηᾶχίτηθ αἴνουβα βισηϊβοοθὺ (ν. δα 1109 " 38; δὰ 1149 ἃ 21; 
δ 1148 Ὁ ὅ οὐ ἰηἴἶτῶ δὰ 1170 ἃ. 39 5.) μβαυα τξω τη] ύατη ταθἐπθηάατη ἴα15856 
ὯΘ 1ῃη Ππᾶπο Ῥαγύθιη θυγᾶββθ νἱἀθγοῦιν. Ὑ146. θηῖπὶ ῬΙΟΌ]. γϑῦθα 878 Ὁ 11 
ἡ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ὁδὸς ἡδύ, ἐὰν ἦ αἰσϑητή; αἴαιθ ὁ Νίο. 19 
ἰπίθυ 4118 1110 Ὁ 1 τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσθϑαι ὅτι ξῆ τῶν ἡδέων καϑ'᾽ 
αὐτό" φύσει γὰρ ἀγαϑὸν ξωή, τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ αἰ- 
σθάνεσθϑαι ἡδύ. ϑοΠΠοοὺ πὶ μἷ5 αἴσϑησις Θεὺ ροτοθρίϊο απδοάδηη βαὶ : 
αὐ ποβιηθί 8508 βθηξίτητιβ (8165 ΒΌ5. γὙ6] αὐδ]ϊῳ αρίτησιβ. [δ ἸρτθαΣ 

τς 8860 ἀαΌ10 ἀϊοὶ ρούεγαῦ αἴσϑησίς τις ὅτι ἐνεργοῦμεν ἀνεμποδίστως. ΔΑπ 
ἐνέργεια ἀυδο!] θοῦ, ἃ αὰὰ Ποὺ σθπτβ αἰσϑήσεως ρεὶῦ, ἡδονὴν Βοοθχα 
ἔργα δ 8) 5'6α τηϊπὰβ ρ]αοθθαῦ τὸ αἰσϑητόν, προορβϑατίαπι νἱἀθθαῦαν τὸ 
ἀνεμπόδιστον. πᾷ γοχ απο βροοίθῦ, οὐ ρτοχίπιο οἂρ. 1108 Ὁ 11. 1454. 
ΘΧΡΙΙοΔΙθαΥ πθὸ οπϊαπδπι ΟὈΒοῦστπ οὐ: τὸ τέλειον θηΐτη, ααο ἐδπᾶϊ 
αποάοαπατθ Ὀοπτπ γ6] ἄπ]οθ 6588 να]ῦ, παὐατῶ βαῶ οὐ τὸ ἀνεμπόδιστον 



εδϑατ5 δὲ τοῦ αἰσϑητὴν ἀνεμπόδιστον. 
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, 3 ἰὐπβν: Ἁ . ψ Ψ , 3 
ὅτι κυρίως ἀγαϑόν" τὴν γὰρ ἐνέργειαν γένεσιν οἴονται εὖναι., 
ΕΠ) ω : 3 ΄ ς ἐτει,, ἔστι δ᾽ ἕτερον. τὸ δ᾽ εἶναι φαύλας ὅτι νοσώδη ἔνια ἡδέα, 
τὸ αὐτὸ καὶ ὅτι ὑγιδινὰ ἔνια φαῦλα πρὸς χρηματισμόν. 

“. ταύτῃ οὖν φαῦλα ἄμφω, ἀλλ᾽ οὐ φαῦλα κατά γὲ τοῦτο, 
ξν ἐπεὶ καὶ τὸ ϑεωρεῖν ποτὲ βλάπτει πρὸς ὑγίειαν. ἐμποδίξει 

20. ροβὺ ὑγίξιαν ΒΘΚΚ. ΘΟΠΊΠηδ. 

Παρτίαὐ. Νοπιθη γϑῖὸ ἀνεμπόδιστος π60 ΝΙΘΟΙΠΔΟΠΘΟΥατη αὐϊάθηι θαι 
Ἐπιἀϑιηϊοιτη οϑῦ, ἤθατπθ οὐηηῖηο ἀβαῦδτῃ ὑγϊθαμι; αὖ Αὐϊϑίοὐθ!τοιπι ἀὔατιθ 
Ὁ 110 αὰ πο σϑπὰβ αὐδθούϊοπασῃ ὩαΠ]ἰδαπι ν. 1290 ἃ 8ῦ εἰ γὰρ κα- 
λῶς ἐν τοῖς ἠϑικοῖς εἴρηται τὸ τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι τὸν κατ 
ἀρετὴν ἀνεμπόδιστον... Ουὸ Ἰοοο απἱ ἀροτίθ δᾶ ἤσπο περὶ ἡδο- 
νῆς Ἰοοῦτη 1168 ἃ οὐ Ὁ ὙΘΒΡΙΟῚ αϊσαπῦ, βΒ8π6 ᾿ηϑηϊα Ῥγοΐουπηῦ; 50 ΠΟ 
γϑούθ ᾿πᾶθ οοἹ]Πρὶδαν, ααστα ἴα ΕΠ ΗΪοῖβ πθο βίος ἀνεμπόδιστος τιθο ἀρετὴ 
ἄνεμπ. αἰοία βιπῦ, ᾿θθηΐθυ Αὐϊβύούθι θη. πᾶπο σοόθιὴ π᾿ θαπᾶθηη βθηΐθη- 
ὔδιη φαἀπηϊβῖδβ αὐἃ ἔοτθ ΑΓ 10, ροβίαπδιῃ Ῥυϑοίθι τὸ ἐνεργεῖν κατ᾽ ἄρε- 
τὴν τελείαν οἰϊδτη τὸ κεχορηγῆσϑαι τοῖς ἐχτὸς ἀγαϑοῖς ἱκανῶς ροβία- 
Ἰανιδ, τὴν εὐδαιμονίαν, ἱπαυϊδ, τέλειον τίϑεμεν πάντῃ πάντως“ 
1101 ἃ 18 8. (Ὁ. 14 5α.). 

Τύαστιθ 'ἴπ πᾶς ἀρβηϊίομπο τῆς ἡδονῆς πα]]ατα γοοαθαϊαμπι πος απἰό- 
αὐδτ δι γθιὰ ἱπθϑὺ αποὰ ἃ Αὐϊβίοίθιθ ΔΙ θματη δῦ. δίῃ 1 60 οἴδθηαι- 
τὰ5 αὐοα ῬᾷΘπ6 ἔδδυπαπίου οοπίθοίω 6856 νἱἀθίαν δίατιθ ἰΐα τοῦ οὐ Ῥὸν 
886. οὖ οοπιρεναύδι, οαπὶ ΝΊΟ. Καὶ οογτθοϊατῶ αὐδάδτη ἱπαϊρθαῦ: τπὰτὰ 16 
ααδθῖο, 8δη διῃΐοιμῃ οὗ ἀϊβοιραϊατη Επιάθπχατη τηΐπι8 ἀθαθοθαῦ πὶ 6]88- 
τ 041 παπᾶθπι ποῖ ὑδηθαμη ἀθ] 81, 5 πθ οοτητηθπιοσαύῷ αὐἱάθηῃ δοοι- 
γαὐϊουθ τη ρΊϑ1Ἱ ἀοοίσιπ (ΠΥ, ΚΚ) ἸΠΟΌΓΓΘΓΙΘ. 

10. δοκεῖ δὲ γένεσίς τις εἶναι, ὅτι κυρίως ἀγαϑόν. δϑαχαύαν, δα- 
γουβα ο8 οὗ ἸΡ505 ὈΘΠ6 νἱ 859 τὴν ἡδονὴν τα ἐνέργειαν ῬΘεξίΠοΙΘ, 
8604. γηϑ]6 γένεσιν αϊχῖββθ ἐνεργείας Ιοοο. Ουδ ἰσίθαν τϑοῖα γαὐϊο οϑὺ 
ον κυρίως ἀγαϑὸν οοπηδοδῦαν (,, ἐνέργεια γάρ“), οδάθιη 60 θά ποῦϊ βΒαηῦ 
αὖ ἀουηομδβίγαββ 5101 νἱἀθυθηΐαν ὅτε οὐκ ἀγαϑόν (,,γένεσιν γὰρ εἶναι"). 
-- Αᾷ νοῦθῖὶ κυρίως ἀγαϑόὸν γν. 1098 ὦ ὁ κυριώτερον γὰρ αὕτη ([. 6. 
ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν) δοκεῖ λέγεσϑαι. 

Ὁ) 11--20. τὸ δ᾽ εἶναι φαύλας... πρὸς ὑγίειαν. Τυοῥαναναι Β6π- 
ὑρηύϊῳ 1182 Ὁ 20-- 29: πθὸ ἰδιηθῃ ἰδω τὸ ρμοϑὺ αὐσαμιθηὐαύϊομθυη. απ 
1189 " 30--1108 ἃ 7 ἸθρΊπιι5. ΠΟΙῚ ρμούοχαῦ. 

11. νοσώδη οὖ θὰ αϊοὶ απᾶθ οἰ οἰωηῦ τποῦθαμι ἐπ ν5 18. 20 
(φαῦλα πρὸς .., βλάπτει πρὸς...) ὕπμι 11ὅ2 "21 καὶ ἔτι βλαβεραί" 
νοσώδη γάρ .. .“παϑηϊοδύπτη οβῦ. 

18. τὸ αὐτὸ καὶ ὅτι... Ταῦ ανουῖῦ ἃ] ατῖβ πῃ μᾶθὸ τϑυθγὰ εἰμ 
ἰάθια : ἤθοθϑϑθ θηΐπὶ Βαχπηδπᾶ, ομηΐῶ (γ 6] ἴρβαμπι τὸ ϑεωρεῖν ν8 20) 1δὰ 
Ομ ΡΟΠΘΙΘ. αὖ νϑ] 6 γ6. ῬΟβΒΙηΠ8; Π60 ὕδτηθη ΠΘοΘ586 οπποίῶ δα δαρθηάδηη, 
ΤΘΙῚ. ἔα ]ταν Θ. ΤΟ θυ τ, 

19. ταύτῃ ἱ. 6. ἴῃ ᾿ἰδύαμη ὐϊάθπι Ῥατύθῃι (πῶς οὐ πρός τι); υρά 
ΟΡροπθπᾶστη ογαῦ ,, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς φαῦλὰ 8. ἀλλ᾽ οὐ φαῦλα καϑ' 

δοκεῖ δὲ γένεσίς τις εἶναι, Ἡ τ" 
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ἡ 8 δὲ οὔτε φρονήσει οὔϑ᾽ ἕξει οὐδεμιᾷ ἡ ἀφ᾽ ἑκάστης ἡδονή, ἀλλὰ νι58..51:|) δῶ «τον 
αἱ ἀλλότριαι, ἐπεὶ αἱ ἀπὸ τοῦ ϑεωρεῖν καὶ μανϑάνειν μᾶλεις τος 
λον ποιήσουσι ϑεωρεῖν καὶ μανϑάνειν. τὸ δὲ τέχνης μὴ εἶναι οὐτε ΕΣ 

"δὲ χά» «Ὁ ΟΡ ἔργον ἡδονὴν μηδεμίαν εὐλόγως συμβέβηκεν᾽ οὐδὲ γὰρ ἃ ἈΤεν “ἡ Ὁ: , 

λης ἐνεργείας οὐδεμιᾶς τέχνη ἐστίν, [ἀλλὰ τῆς δυνάμεως Ἴ55:ς «αἰ κελον 

καίτοι καὶ ὴ μυρεψικὴ τέχνη καὶ ἡ ὀψοποιητικὴ δοχεῖ ἧδο- ἐς ἄν ἀργυροῦς ἢ 

νῆς εἶναι. τὸ δὲ τὸν σώφρονα φεύγειν, καὶ τὸν φρόνιμον διώ- ἐπε 5: 
νος τ κλτς τοπ τ τς νῶν 

9 ΠΡ ΜΗ »»»α͵ψὰὶ 'ὃ......5 

ἵ -- πννσυσι νον 

9. [ἀλλὰ τῆς δυνάμεως] 588Ρ. (- ς ἀντ. Και 

αὑτά“ οΘχργϑββαμη ποῖ οϑὺ. Οαδθ οηΐμη δἀάϊίτι νὸχ κατά γε τοῦτο 11] 
αἸϊαα οβὸ πἰδὶ , , διά γε τοῦτο“. 

6). 30:--938. ἐμποδέζει δὲ... .. καὶ μανϑάνειν. Ηδρο τοξογπηΐαν δά 
αὐδγθατη ΔΥρτιπΙ Θἴπ ὈΥΤΗῚΙ απο 1162 Ὁ ογαξ σϑῃθυῖβ: 1Π10 γνβ 16--18. 
Θυδιπαπδτα ἰριθαῦ ααᾶδ ῥγοχίτπθ δηθθοθάππξ οοτητηο ἰββδίπιθ δα Πδθο 
ἐταπβαποιπῦ, ὑαηθη ἃ γουὶβ ἐμποδίζει δὲ πονδᾶτῃ βϑηϊθπίϊαυη ᾿ποῖρὶ αἰ- 
(α5. --- Τ6 τὸ συϑῦοὸ οἰΐδιη 18. αβϑοηδιὺ ααἱ ποὺ ἐνέργειαν 864 τέλος ἐπι- 
γινόμενον αἰχὶὺ τὴν ἡδονήν ν. 1110 Ὁ 18 ἡ μὲν οἰκεία ἡδονὴ ἐξακριβοὶ 
τὰς ἐνεργείας καὶ χρονιωτέρας καὶ βελτίους ποιεῖ, αἵ δ᾽ ἀλλότριαι λυ- 
μαίνονται; γ61 1117 Ὁ 21 ἴῃ δαπάθιῃ βεπίοπύϊατα., συναύξει““. 

ἃ) 28--ο7. τὸ δὲ τέχνης μὴ εἶναι... δοκεῖ ἡδονῆς εἶναι: ααἰπύππι 
ἀὐρυπηθηΐατῃ αποα βαρτα οὐαῦ 1102 Ὁ 18, 19. Τιονϊοτα βαθὺ ααδθ 88 - 
στιν οὖ (81 δοοαταύίτιβ ᾿πατιίταξατ) αἰ Π ΟἾΠἸὰ ; 5θα βίηστίς ἀπδθαπθ., 6χ- 
οορέᾶ, νοθθ,, ἀλλὰ τῆς δυνάμεως “, ὑδδύπποηϊο Μαρσπουιση Μοῦ. 1206 ἃ 
9ῦ---80 5815 πυπηϊύδ. 

34. οὐδὲ γὰρ ἄλλης ἐνεργείας οὐδεμιᾶς τέχνη ἐστίν 860. αὖ οὐξιοΙϊαῦ 
ὯΙ 8. Β6 ΟἸΠΠΐπΟ ἐνέργειαν 56 ἀνεμπόδιστον. Ατΐδοιι δηΐπὶ απιᾶθ ῬΤΟΡΥΘ 
ἀἰοῖδαν βοίπιιβ ἔργον τὸ (τὸ ποιητον)ὴ ργοροβίδψατμη. μᾶῦθτθ παρὰ τὴν 
ἐνέργειαν 1094 ἃ 4 5.; 1140 ἃ 11 56. 

9ῦ. ἀλλὰ τῆς δυνάμεως 56. ἱπππιαξα ᾷ οοηδέγιοιοπο.,, ἡ ἐνέργεια 
ἔργον ἐστί πως“΄. Υγθτα Θηΐμη, απατηαπδπι ἴῃ 5 αὐἰάοιη ΕΗ οἷβ βαδῖτιβ 
ἐϊδβοῦ τὴν ἕξιν ἀΐοθυθ, ουμποῖη γ8] δύναμιν γ6] ἕξιν 60 βροϑοΐατθ αὖ 
ἐνέργειαν σὶσπαῦ. ϑ'οα γνοὺς οὈβουτα, βοηξοπέϊα, ἢ. 1. απ πϑοθββασία; 
αὖ ἀυθιύθπι ἃη ᾿ἰβύῳ Ασὶβὺ. βου! ρβουῦ. 

20. 27. καίτοι καὶ ἡ μυρεψικὴ τέχνη καὶ ἡ ὀψοποιητικὴ δοκεῖ 
ἡδονῆς εἶναι. Αἀδππὺ ΜΜ. 1.1. τοὺς στεφανοποιούς. ΟΕ 1021 ἃ 8 ὀψο- 
ποιὸς ἡδονῆς στοχαζόμενος: 884 οὐ ἡ αὐλητοῦ καὶ ὑποκριτοῦ δύναμις 

᾿ ἡδονῆς στοχαστική ἐστι 916 Ὁ81 86. τ τὔα απἰάθιην, ἄπτη οομβιϑυθίτι 
οαϊπθμι πιϑαὶ ἰπϑουνίαῦ τὸ τῆς τέχνης ἔργον, Ῥοητηπ]ΐαθ αὐΐθα δυτιηὺ 

ἡδονῆς. 

6) 21--ϑὅ. Θαδθ βυρουβιηὺ δυραταθηΐα: βθοιηάθτῃ 1162 Ὁ 1ὅ, ἰθΥ- 
ὕΐαμη 10. 15. 10, βοχέππι ἴὉ. 19. 30, ἴῃ ππὰπὶ οοπηρ!ἰοδηδαν, Οπηηΐδ, ἐπα 
Ὧἀθ ὑπὸ ἰαλίπίι. ἡδονῆς σΘΠοΥΘ ΘΟαῸ6 ἰηξουίοσθ γογὰ βαπέ. 

331. 29. Απιτηδανθυίαβ οὈ]θοῦπμι σϑυθουτιτι φεύγειν οὐ διώκειν οὐ  ϊ, 
ἄππι ἡ ἡδονὴ αὐἱρρθ ἴῃ απ οορταςο αααδὶ ἱπῆχα 50 ἀϊοῖσαγ; πθὸ ρτο- 
Ὑἱάθυῖ π6 ΟὈ]θοΐαιη ΡΥ] διώκειν ν5828 (τὸν ἄλυπον βίον) δια αἰξοττιτα 

- 
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ιὔϑα98 χεὶν τὸν ἄλυπον βίον, καὶ τὸ τὰ παιδία καὶ τὰ ϑηρία διώ- Η 18 
Μξ... ον ἶἴπημας, Ἄξιν, τῷ αὐτῷ λύεται πάντα. ἐπεὶ γὰρ εἴρηται πῶς ἀγαϑαὶ 

ἘΠ. Ἀλλσοανα ἜΘῸΣ ἁπλῶς καὶ πῶς οὐκ ἀγαϑαὶ πᾶσαι αἵ ἡδοναί, τὰς τοιαύτας 

ἘΡΥΤΡΚΩΝ τὰ ϑηρία καὶ τὰ παιδία διώκει, καὶ τὴν τούτων ἀλυπίαν ὃ 

᾿ φρόνιμος, τὰς μετ᾽ ἐπιϑυμίας καὶ λύπης καὶ τὰς σωματι- 
κάς (τοιαῦται γὰρ αὗται) καὶ τὰς τοὐύτών ὑπερβολάς, καϑ᾽ 

ἃς ὁ ἀκόλαστος ἀκόλαστος. διὸ ὁ σώφρων φεύγει ταύτας, 
85 ἐπεὶ εἰσὶν ἡδοναὶ καὶ σώφρονος. 

" 2 1158 Ὁ ἀλλὰ μὴν ὅτι καὶ ἡ λύπη κακόν, ὁμολογεῖται, καὶ τὰ 
ἼΟΝΝ φευκτόν᾽ ἡ μὲν γὰρ ἁπλῶς κακόν, ἡ δὲ τῷ πῇ ἐμποδι- 

μου. γ΄ ἦς Ἔ Η ; 

ΥΣΚΑΝ ἵν ὅκα. στική. τῷ δὲ φευχτῷ τὸ ἐνὰντίον ἡ φευκτόν τε καὶ κακόν, 

Εις. 
ταλδή ἡ 29. ἐπεὶ γὰρ] ΚΡ ἐπεὶ καὶ. 29 οὐ 80. ἀγαϑαὶ] ΚΡ "8 ἀγαθὰ" 581. ΚΡ 

καὶ τὰ ϑηρία καὶ. 81. 82. ὁ φρόνιμος] ΚΡ φρόνιμος. 82. τὰς μετ᾽] 
ΚΡ μετ΄. , 

1. καὶ ἡ] ΚΝ ἡ. 8. 4. ΚΡ φευκτόν τι καὶ κακὸν ἡ ἀγαϑόν. 

διώκειν γ8 29 51 οὐ͵]οούο οανοὺῦ ὑγαπδίογαθιυ. Βτθνιθαβ οπΐμῃ Ανϊβύοἑθ- 
Ἰῖοῳ ἰα!ῳ γ6] οοπῦτγα, ογδτηχη ἐϊοαιη ταῦ ποι ᾿θοίου 1185. Ῥϑυτα δ. 

ῶ9. ἐπεὶ γὰρ εἴρηται: 1162 Ὁ 26 564. 
«82, τὰς μετ᾽ ἐπιϑυμίας καὶ λύπης. Ούπηι οὖ δοοαδαϊ να δα διώ- 

κει ν8 81 οὐ ρσομηοίϊνιβ δὰ τὴν ἀλυπίαν ἀοδίἀονταγούαν, ρούϊον γαϑϊο 
Ῥυϊουῖβ οοπδύγπουοηϊα. πα θθπ δ, ο888 νἱἀθθαῦαγ: οορσιθθίαν Ἰριθαν δα τὴν 
ἀλυπίαν τῶν μετ᾽ ἐπιϑυμίας καὶ λύπης“. Οὐ)ὰ8 σθοηθέν! ταῦο σγᾶτη- 
τηδύϊοαυ ᾿πἀοἤ δα ρδύϊαθ ἀϊοθπάῳ οϑῦ, πὖ ᾿τοθοῦ ᾿ηὐουρυθῦαυὶ ,, ᾽π 60 ρ6- 

ΤΠ ΠΡ, ἴῃ αὰο οὔ ᾿ρδῷ οὈ]οἰαίϊο οὐχ ἀο]ογΘ αἰιοάδηλ οοηαπούῳ οϑῦ, Υἱῦ 
. βδρίθπβ ἴῃ αὐγᾶτηατιθ Ῥασῦθηι τηδ]θῦ ομμπΐηο ἀπαϑ'ὴς 6586“΄ --- Ε65 γ61Ὸ 
Ῥϑιοὶβ -- -τνῷ ϑῦ ἀο]πθαύαν οὖ τὰ ταὖ ῥγ]ΟΥ5. αἸἰδραύα οηῖ5 (σοῦ Η 6) 
ΔἀΙ ΟΠ ΕΠ τ; Π66 Τηΐττιτα, 81 τη α]ύΐβ απδϑϑύϊοπι υὑὰ5 (γϑ]αῦ δῆποι ὃ φρό- 
νιμὸς οὐ 1185 τα] δαβ ἡτιραϑ ΒΡΟΥΠ8 Ὁ) ἸοΘὰΒ το πα αϊύατ. 

4) Οδρ. 14.. 1168 Ὁ 1 -- 1164 ἃ 21. 

᾿Τπβουῖθαβ τἀάληϑὲς περὶ τῆς ἡδονῆς (1104 ἃ 329). Ῥοβίᾳυδπι ΘΏΪΠῚ 98. 18 
ἀθπηομπδὑγα υπι οδὺ ὅτι οὐ συμβαίνει διὰ τὰ λεγόμενα μὴ εἶναι ἀγαϑὸν 

μηδὲ τὸ ἄριστον τὴν ἡδονήν (1105 Ὁ 28), 'ρ88 7δ:ι ἀοοοῦ ὅτι ἀγαϑὸν 
. καὶ τὸ ἄριστον. 

8) 1-- ἴ. Βοργιήη, 6886 τὴν ἡδονὴν ἐγ βοηνίίι" χιιοα οογηβίαϊ ὁ607.- 
ἐγαγίαην τὴν λύπην πηιαϊιίηι 658ὅ..0Ὀ Αὰ αὐοά διρταμθηΐπη 1184 ἃ 4. ὅ; 
10. 11 τογαγμίν, βοἀοιηαπθ πᾶάοχιβ 1172 Ὁ 18 --20 πιξοθαύαν. 

2, ἡ μὲν γὰρ (λύπη) ἁπλῶς κακόν, ἡ δὲ τῷ. πῇ. ἐμποδιστικὴ (εἶναι): 
οοάθιῃ τη 060 τοῦ ἀγαϑοῦ (καὶ τῆς ἡδονῆς) τὸ μὲν ἁπλῶς ἀγαϑόν, τὸ 
δὲ τινὶ ἢ πρὸς ἕξιν τινὰ καὶ κατὰ συμβεβηκός 1102 Ὁ 2ῦ βαα. Νοαᾷθ 
Ἰσιῦαν υϊδαθδιῃ πρθαϊῦ αποπηῖπαβ ποηπππαπδ οὖ αποᾶδπι τηρᾶο 
λῦπαι τινὲς Ὀοπαπι δίαπθ ῬΟΌΠΟ 5ἰμῦ, νϑὶαῦ ἃ τηθᾶϊοο νϑὶ ἃ 7π4166 1η- 
ΠΒιούδθ, 

- 

τ δ Δ»: κἀξ’ 



Ε. 

Ὶ 

; 

ἢ: ι ς ι ᾽ ΄ 3 {ι. 

Η14 ἀγαϑόν. ἀνάγκη ουν ΠΈΗΝ ἡδονὴν. ἄγαϑον τι ξιναι. ὡς γὰρ |π8ὃ"᾽54 

Ὡν 
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Ὃ 

Σπεύσιππος δπιμῳ οὐ συμβαίνει ἡ λύσις, ὥσπερ τὸ μεῖζον ἘΠ ̓ξ: 

τῷ ἐλάττονι καὶ τῷ ἴσῳ ἐναντίον" οὐ γὰρ ἂν φαίη ὅπερ “πιἢ...ὃ ἡ 

κόν τι εἶναι τὴν ἐδακχῆν. ἄριστόν τ᾽ οὐδὲν κωλύει ἡδονήν τινα ἅττ " 

εἶναι, εἰ ἔνιαι φαῦλαι ἡδοναί, ὥσπερ χαὶ ἐπιστήμην “Ὁ Σ κ ὯΝ τι 

ἐνίων φαύλων οὐσῶν. ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον, εἴπερ ἑκάστης ΟΝ Τὰ 

ξξεώς εἰσιν ἐνέργειαι ἀνεμπόδιστοι. εἴθ᾽ ἡ πασῶν ἐνέργειά ᾿ς βὰ, ἕ 

ἔνν.-ς, ..--λ- »Δς. ἐν 

τε: ΠΡΞΉΒΈΕΙ ἐς φ- ἐξ 
45. ὡς γὰρ Σπεύσιππος ἔλυεν... ἨἩδυά ἔμο:186, οχ Β15 ψοιθὶε γος τε 

οἴξοθνθ, απιθϑπδτη ἔπουῖῦ Ρ]αἴοπῖβ αἰβοῖρα! Δυρτιπιθη αίο. Ξ'6α ῬγοΌΔ 116, 
ἢ] απ ἀασστ πιοπθγθὺ ,, ὖ ὍΠῚ τοὶ (νο!υὐ οἱ απο πηϑῆπβ 510) ἄπο ἱπέθυ- ὡς - αλούγας 
ἄστη ορροβίδα εβϑεθ " Ποὺ αἰχίββθ: τῇ λύπῃ απδὸ φγοΐθοῦο τηϑίττη δἰὉ ἐξ ἁσΠῖ. 
ἰαπασαπι ὈΟμπτπ οχ δάνθιβθο τὴν ἀλυπίαν γμούίιβ απᾶτη τὴν ἡδονὴν 
βἰαθιοπδηι ο556, τιὰῦ πᾶθο τῷ ἐλάττονι ἀρροπαῦπν, 1Πώ παπᾶ ἱπορίθ τῷ 
ἴσῳ. ΛΔᾷ αποὰ νε 0. Τ τοβροπάρξέαυγ: [8 αὐἰάθιη τὴν ἡδονὴν ἴῃ ΘΈΠΘΓΘ 
τ] ]Οστι (ὅπερ κακόν τι ροῃὶ ἐαπατᾶπι ἔλαττον κακόν: 14 αποᾶ 8Ὁ- 
βασάττῃ, --- Θεία 118 βοηὐθηξία ἴῃ ΘΡΘΌΒΙΡΡΟ ταῖνα ποπ {πουῖΐ: Ρ]αὐοπὶ 
Θῃΐτη, ἀπαδηπαθδηι οὖ τὴν ἡδονὴν ᾿πίον θομα δαἀτη 10 (ῬΏ116}. 60 6) πθὸ 
τὴν ἀλυπίαν Ἰστοναῦ ἡσυχίαν ἰαπξατη 6586 (ἔορ. 88 5.), δτπθη τὸ μήτε 
λυπεῖσϑαι μήτε ἥδεσθαι νϊἀθθαῦαν ἴοτο βίος ϑειότατος 6886 ΡΏ16Ό. 82 
οχύν, --- Οοἴοναπη Αὐϊβέο θ!β τοί αύϊοπθ ἢ νἷχ ἰδηρσθηΐαν απ τῇ ἡδονῇ 
τηθαϊπιπι ἰπΐου θοπὰ οὖ τπᾶ]ὼ ἰοσῦτα νυ θπουῖπὸ, αὖ 810 οὐδέτερον: ν. 
1118 ἃ 156. 

Ὁ) 1-- 18 (20). διρρηλν ϑογυθηι 6586 τὴν ἡδονήν, 8ὲ ἀοβηϊίο α 14. 
15 γαῖα 8, βαοίϊο ργοϑαΐξεν: χιοηίαην θηΐην δεαϊϊέαἑοην ἐτίγυ ϑιιηυηλυηι 
δογίίηι, ἑμῆν ἐνέργειαν 6586 οοηδίας, τὴν παξιἃ τῆς ἡδονῆς ἑαηᾳιαηι 
ἀνεμποδίστου ἐνεργείας πὶϊ ἱπεδὲ τϊδὶ ημοῖ αὐ ἱΠ αν αοβιογθένο; παηι 

χιοα αἱρετώτατον, ἑάδηι πεοοδδαγίο ἀνεμπόδιστον. Τὰ Ηἷβ ῥυίππαπι ἀροῖ- 
ἔπτη θϑὺ ἀ θϑαϊ ας θὰ ἐαπὗιπι ῬΥΌΡΟΙΙ ἀπᾶῶ ἀπάτμι οομπδίασο ἀἱοδη- 
ὕπγ. 1ἃ αποα δούατη οδῖιβδ, ΠΟ Π60 απὶ Ἰοοο5 αἀποβάδιτη ῬοΙ ]οοσγατη ἴδτι- 
ἀαὐῖβ ΕΗ οἷβ. Βασττη ἀθ θα  αῦθ βοπέθη σαι γαὐοποιι ΠαΌΘτΘ οοπέθη- 
ἀπηῦ. Θαῖθιβ, πἰβὶ ἔοσέθ ᾿πβαθίᾶ ἀραᾶ Αὐἱβὲ. ἀΠΙσθηθᾶ γουθὰ οοπξοντπαα 
βἰηῦ, ΠΟ ΟΡΡομο: {ΠΠππὶ απὸ ᾳτ6 Ρ. 1108. Βᾶβο8 ἀθ. Ὀθαᾶ νἱδᾶ βϑηΐθη- 
ἐϊὰβ ἰαπαταπι ἃ 8586. Ρυϊάθυ οοτηργοραΐαβ αἰδαϊθυῖϊῦ, θοάθηη θαβάθτη 56η- 
ἐθηξῖαβ οὐϊδιη πὶ Ῥο δ. ἐαπασᾶτη 6 το]ατῖβ ΕΠΗ. ἀδβυτηρίαβ ἰασάδγο 
Ροδαΐθβδθ. Αἰααπὶ Ἰοοὶ 111 Ῥο] οοσαη. αἀπὸ5 ἄϊοο πϑαὰθ ἴρβα Βαΐ. οΔΡ. 
γουρα τξογαπῦ πθὸ ῥγοΐοσαηῦ απο ποῖ ἃ ΥΘπὶ τη} 015 τη οαϊ8 ἴῃ ΝΊΟ. 51. 
Ῥγοθδίαμη. ϑαπῦ δηΐπι Ηἰ ροὐϊββίτηατη: 1295 ἃ 8ὅ (ν. δᾶ 1168 ἃ 12--αὰ); 
1382 ἃ ἴ φαμὲν δὲ καὶ ἐν τοὶς ἠϑικοῖς, εἴ τι τῶν λόγων ἐκείνων ὄφε- 

λος, (τὴν εὐδαιμονίαν) ἐνέργειαν εἶναι καὶ χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ 
ταύτην οὐκ ἐξ ὑποϑέσεως ἀλλ᾽ ἁπλῶς; 1552 ἃ 21 καὶ γὰρ τοῦτο “διώ- 

θεσται κατὰ τοὺς ἠϑικοὺς λόγους ὅτι τοιοῦτός ἐστιν ὃ σπουδαῖος ᾧ διὰ 

τὴν ἀφετὴν [46]. τὰ] ἀγαϑά ἐστι τὰ ἁπλῶς ἀγαθά ον διὸ καὶ νομί. 
ἕξουσιν ἄνϑρωποι τῆς εὐδαιμονίας αἴτια τὰ ἐκτὸς εἶναι τῶν 
ἀγαϑν (αὐ 1188 Ὁ 21 56.). 

10. εἴϑ᾽ ἡ πασῶν (ἕξεων) ἐνέργειά ἐστιν εὐδαιμονία, εἴτε ἢ τινὸς 
αὐτῶν: ν. 1098 ἃ 18 εἰ δ᾽ οὕτω, τὸ ἀνθρώπινον ἀγαϑὸν ψυχῆς ἐνέργεια 

ἀότος Ὁ Ἂν 
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΄ “ “ ᾿ 
ε8511 ἐστιν εὐδαιμονία εἴτε ἡ τινὸς αὐτῶν, ἂν ἡ ἀνεμπόδιστος, αἷρε- Ἡ τὰ 

“- ς 7 ς 
τωτάτην εἷναι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡδονή. ὥστε εἴη ἄν τις ἡδονὴ τὸ 

-» » - »" ς -»" 

ἄριστον, τῶν πολλῶν ἡδονῶν φαύλων οὐσῶν, εἰ ἔτυχεν, ἁπλῶς. 
»" ς 

καὶ διὰ τοῦτο πάντες τὸν εὐδαίμονα ἡδὺν οἴονται βίον εἶναι, ς 
ἷ ᾽ " ᾿ ς ι ι ᾽ , δ): : 18 χαὶ ἐμπλέκουσι τὴν ἡδονὴν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν, εὐλόγως 

3 ᾿ ᾿ ᾽ ’ ᾿’ Γ, ἐς ᾽ 3 ΄ 

οὐδεμία γὰρ ἐνέργεια τέλειος ἐμποδιξζομένη, ἡ δ΄ εὐδαιμονία 
- ΄ ὧ ς -» 3 

τῶν τελείων" διὸ προσδεῖται ὁ εὐδαίμων τῶν ἐν σώματι ἀγα-. 

γίνεται κατ᾽ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἵ ἀρεταὶ κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ 
τελειοτάτην. Οἵ, 1099 ἃ 239 8α.; 1116 ἃ 30 8βα. 

11, ὧν ἡ ἀνεμπόδιστος αἵρετωτάτην εἶναι: 80. τὴν ἐνέργειαν, αὖ οὖ 
απο βϑαυϊθαν , τοῦτο δ᾽“ ν8 19 ἀοοού. Τιηροαϊθαμπι 6880 ΠΟ ῬΟΒ86 
αποάσππηπθ ἰϑ]6. οϑὺ αὐ8]6. πιδχίπηθ οδὺ θχορύαθαμη, ΡῈ. 886. ἰαπθῦ. [ἡ 
Ὀφα θααϊηθ νοῖῸ ρυϊάθηη πὸ τ]ὰ ἃ ραγίθ ἡ ἐνέργεια ἱτηροάϊῥα, Θββϑῦ 6χ- 
Ῥυθβϑὶβ γϑυρὶβ τὰ ἐχτὸς (ὧν προσδεῖται) ροδοθυδηθατ: γν. 1099 ἃ 81 
φαίνεται δ᾽ ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν προσδεομένη, καϑάπερ εἴπο- 
μεν᾿ ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ ῥᾷάδιον τὰ καλὰ πράττειν ((, 6. ἐνεργεῖν κατ΄ 
ἀρετὴν) ἀχορήγητον ὄντα οὐ 1100 " 28 ἀνάπαλιν ((. 6. κακῶς) δὲ συμ- 
βαίνοντα ϑλίβει καὶ λυμαίνεται τὸ μακάριον" λύπας τε γὰρ ἐπιφέρει 
καὶ ἐμποδίξει πολλαῖς ἐνεργείαις. 

18, τῶν πολλῶν ἡδονῶν φαύλων οὐσῶν, εἰ ἔτυχεν, ἁπλῶς. όσοι 
εἶ ἔτυχεν οοπγογύαβ ἤουβί αι" γ6] .,81 1ύω νἱἀοῦαχ“ ; νἱᾶθ ϑηΐτη ΘΧΘΠΊΡ]8, 
᾿π] 8. ἸΟα ΘΗ͂Ι σΘμοσῖβ 8 Ὁ 12 (εἰ οὕτως ἔτυχεν); 81 ἃ 32 (εἰ τύχοι); 
162 ἃ 19; 217 ἃ 3ὅ (εὐ 298 Ὁ 7 .ἴσῶς ); 348 Ὁ 19: 200 8 Τὸς δ8. 
408 Ὁ 18 (ἐὰν τύχῃ); 1118 ἃ 19. 35: 1114 ἃ 1ὕ (εἰ οὕτως ἔτυχε); 1186 
Ὁ 22; 1161 Ὁ 10 (ὅταν τύχῃ); οἵ, 1460 Ὁ786 ἴσως οὔτε βέλτιον οὕτω 
λέγειν οὔτ᾽ ἀληϑῆ, ἀλλ᾽ ἔτυχεν ὥσπερ Ξενοφάνης 50. λέγει ἱ. 6. ,,κΒοα 
[πουτὺ Ῥούϊιθ τοῦ 116 σοπβοὺ “. ΝῚ ἰριθαν ἀϊοῖν δύ νοθθ, ἰδὶ δὶ ατ|18 
ΠΧ Ὶ ΠΤ ΠΠΤΊΘΤΊα τῶν ἡδονῶν βρουπαῦ, 8586 αὐϊάθιι. παπᾶ ΟὈ]ΟοαμαΙ. 
Εδβάθιι γοιὸ ἴοσθ ἡδονὰς ,, ἁπλῶς φαύλας“ 6580. αὐδ. τινὶ ἰϑηύπχηῃ γ6] 
κατὰ συμβεβηκὸς Ὀοπδθ βἰπῦ (οδρ. 13) 5818 δϑὺ Ῥγο 8116. --- ΝῚ ἰπ μἷ5 
ἱποθγθϊ; απδρτορύθυ βαϊβοϊαῦ ΘΟΙΏΤη ΘΙ ΟΥἈ1Ὸ, 6586. αἱ ἀο] οἰῶ ᾿πὐθυρυπούϊομθ 
γουῦω εἰ ἔτυχεν ἁπλῶς τὰ πΒοπξοπίϊαμη ρυϊποῖραϊθα. ,,ὥστε. εἴη ἄν τις 
ἡδονὴ τὸ ἄριστον“ τοΐοταμς, τα]τθ ἱπέουργθίαηθοβ.,, εἰ ἔτυχεν (ἡ τὶς ἡδονὴ 
ἐκείνη) ἁπλῶς 56. οὖσα ἡδονή". : 

14, καὶ διὰ τοῦτο πάντες τὸν εὐδαίμονα ἡδὺν οἴονται βίον εἶναι: 
γν. 1098 Ὁ 2ὅ τοῖς δὲ ταῦτα ἢ τούτων τι (ἡ εὐδαιμονία εἶναι δοκεῖ) 
μεϑ΄ ἡδονῆς ἢ οὐκ ἄνευ ἡδονῆς οὗ 1165 Ὁ 6. καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οἵ 
πλεῖστον μεϑ' ἡδονῆς εἶναί φασιν. Ἰῃ παπιθτῸ (,, πάντες) ΠΘ ΠΟΤ ΥΪβ; 
Θχοθρῦϊ θαΐηὶ οὖ πἰὸ βυμῦ.,, οἵ δὲς 1Π1 ν5 19. 

1ὅ. εὐλόγως: τοῦϊο οπῖπι (διὰ τοῦτο γβ8 14) ἴῃ ἱρβῶ τὸ ϑϑὺ; ἡποηΐδηι 
παύπτα, τῆς ἡδονῆς ἀαῦ θαᾶθπι οδῦ απὸ Ὀδαθαξ5 ἀαὺ πϑοοθβαυῖο δὰ 
1Π]άτὰ ρϑγξίπθηβ (μαθθηῦ οηΐπα ἰηὔθυ 5886 αὖ τὸ ἀνεμπόδιστον πρὸς τὸ 
τέλειον). 

10. ἡ δ᾽ εὐδαιμονία τῶν τελείων: ν. 1101 ἃ 18 ἡ εὐδαιμονία... 
τέλειον πάντῃ πάντως οὐ 1111 Ὁ 20 οὐδὲν γὰρ ἀτελές ἐστι τῶν τῆς 
εὐδαιμονίας. Νοίαπάπηαι. αὐιξθηη, πθατθ μἴο πθαπθ 8115. σϑαὀ αύθτα ἀϊοὶ 
ἐνέργειαν τελείαν (αὖ ἡ δικαιοσύνη 1129 Ὁ 81, τελεία ἀρετῆς χρῆ-. 
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μιαϑῶν καὶ τῶν ἐχτὸς καὶ τῆς τύχης. ὅπως μὴ ἐμποδέξηται τι580 18 

ταῦτα. οἱ δὲ τὸν τροχιξόμενον καὶ τὸν δυστυχίαις μεγάλαις 

περιπίπτοντα εὐδαίμονα φάσκοντες εἶναι, ἐὰν ἡ ἀγαϑός, ἢ 30 

ἑχόντες ἢ ἄκοντες οὐδὲν λέγουσιν. διὰ δὲ τὸ προσδεῖσθαι τῆς . 
τύχης δοκεῖ τισὶ ταὐτὸν εἶναι ἡ εὐτυχία τῇ εὐδαιμονν οὐκ 

οὖσα, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ ὑπερβάλλουσα ἐμπόδιός ἐστιν" καὶ ἴσως τ ν. τ 

οὐχέτι εὐτυχίαν καλεῖν δίκαιον" πρὸς γὰρ τὴν εὐθδανμονίαν ἘΣΤῚ ἘΕΡῸΣ 

ὁ ὅρος αὐτῆς. καὶ τὸ διώκειν δ᾽ ἅπαντα καὶ ϑηρία καὶ ἀν- 35 (- “κοὐ Ξ 

ϑρώπους τὴν ἡδονὴν σημεῖόν τι τοῦ εἶναί πως ἄριστον αὐτήν" “΄ 

Ξευος οστττο ἥτ α “ὡς ἀρ  Υ Ὰ 

20. πως] ΚΡ τέως. 

σις“). Θυδπηα πᾶτα 51 Ὁ οὐμηΐ Ρᾶγίθ τὸ τέλειον πεαθοϑῦ, βμθ Ῥυϊμ]Πὶ 
νἱάοπάθπτηη δῦ πθ ἡ ἐνέργεια, ἴῃ αὐ ἦρβ, Ροβῖξα οϑὺ, βιὺ ἀτελής. 

11---9ὕ. διὸ προσδεῖται... ὃ ὅρος αὐτῆς. Τλοοαῦ 46 Ὠος Ιοθ0, 
αἱ πὸ Ῥτοῦβιβ ἀπὈἰδαϊίοπθ ναοῦ ἅπηοι Ἰϊπιπθ ππὸ ὑγαπβιαίαβ βιῦ, 
τὸ, ἄρσϑτθ αὖ αὐδηθατη ἢθυὶ ροὐεβὺ βοπίθηξίατη μα]. οαΡ. δα ]αγοῦ. ὈΊΧθυῖβ 
ἰριθαν ῬοΙΟῚ δὰ τὴν εὐτυχίαν, αὖ ῬΡϑ. δᾶπι ἀρραγθαῦ αὔτη ὩΘΟΘΒΒΔΥ ΠΩ 
οὐππῖηθο τὸ ἀνεμπόδιστον ἃ νἱύατη Ὀοαΐατα εἰὐ. [ἰὼ δηΐπι ἡ ἡδονή, 
αὐδτηαθαθηη ἴρβα πθο τοῖς ἐκτὸς ρΡοὐϊββίτηθση ἀθὈθίτι πθατθ ἱπέθυ θᾶ ββὲ 
ὧν προσδεῖται ὁ εὐδαίμων (,ὥσπερ περιάπτου τινός“ 1099 84. 16), 
Ῥγορίον τὸ ἀνεμπόδιστον αἀπᾶπι πηαχίτηθ αἰ πῖβ Ὀθδξδ!! 6888 νἹἀθ ἱδαν. 
Θυδο 8ἰ ρ᾽δοθϑηΐ, ρυϊσηστη ἃ ἰμϊδο πέρ διὸ νβ 17 Ρ]6θπθ ἱπέθυραηρθη- 
ἄστῃ οὐἱῦ; ἀθῖπαθ αὖ ταῦϊο παγατη βϑηὐθη στη ἱπαϊοθῦαγ, 10. δἀάδξαν 
καὶ ,διὸ καὶ προσδεῖται“: ἀοπίατιθ ταῦτα γ8 19 ἀπο ποὸπ παροὺ απὸ 
τοίογαϊουσ ααὺ ἀοἸθαΐαν ααὖὺ οοη͵θοίαγῶ ἴῃ 4] 1δτη σόσθι πγαξθίῃτγ. 

11. 18, τῶν ἐν σώματι ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐκτὸς καὶ τῆς τύχης: ν. 
δα 1098 "Ὁ 12--ὃὸ0. ἀδηβθγὰ ϑηΐπη ἤδθο 8Ὸ ἴρβο Αὐϊβύουθιβθ μαπα βθιιρον 
οδάθυη γϑοθηβθηΐανγ. Οὐ ἰριθὰν αποᾶ Ἐπιάθυαιπη παυταηὺ 1918 Ὁ 82 
τὰ ἐν σώματι τπιϑρ]ΘΧΊΞ56 ὃ 

21. οὐδὲν λέγουσι: γοῦθαν Βαθο8. 1172. Ὁ 86; βρηϊθηῤίατω Ρτδθίθυ 
ὉΠῸ05 1]. 1090 ἃ 1 τὸν δ᾽ οὕτω ξῶντα οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ 
ϑέσιν διαφυλάττων. 

23. δοκεῖ τισὶ ταὐτὸν εἶναι... οὐκ οὖσα: 1099 Ὁ 1 ὅϑεν εἰς 
ταὐτὸ τάττουσιν ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳ. ΟΥ̓ 1900 81; 
1214 ἃ. 2ῦ (ς,πολλοί“); 1889. ὦ 9ῦ; 1898» 96; 197 Ὁ 8. 

28. ἐπεὶ καὶ αὐτὴ ὑπερβάλλουσα ἐμπόδιός ἐστι. Ἰίαααθ οτηπῖβ, 56 
Θχορίαπᾶες οϑὺ 8θὰ τϑρυδίαπαα, δα τὸ ἀνεμπόδιστον τοΐοτθατ, Ἡπιτηδητιπι 
δαΐθιι, ἴβο1]16 τῶν ἁπλῶς ἀγαϑῶν πϊτΐτπτι δᾶθββθ 1187 ἃ 36--80; ἴπτ᾿- 
Ῥϑαϊαπίαπο αἰβυθηΐοβ ἕοσίαθπαθ ρυΐτηο τὸ ϑεωρεῖν (1118 Ὁ 8--ὅ); ἀρίηαθ 
γογο οἰΐδιη τὸ τὰ ἐπιεικῆ πράττειν (1119 ἃ 6---8). ΟἿ οὐΐαπι 1110 
Ὁ 36. 57; 1990 Ὁ ὅ 8α.; 1194 ἃ 80, 81. 

0) 3ὅ--ΙἼ1Ἂ4. ἃ 1. 1) φοηβοηβιὶ οηυηζιηιν αγιϊηιανγε ζιηη ἑέοην ργοθαθϑέϊο, 
τὴν ἡδονὴν 6886 τὸ ἄριστον: αἰνιηιηιοῦο γϑοῖα ῬγῸ δικ)ιεδηιιο φοηογῖβ παξεγᾶ 
χιαοηαηι ἡδονὴ αἰσαΐνν γογϑροοίνην 1ξ. 



494 ΔἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΗΙΟ. 

΄ δ᾽ ΒΩ ΄ 3 ΄ [χὰ Α 

1168 "27 φημη οὔτι γε πάμπαν ἀπόλλυται, ἣν τινὰ λαοὶ Ἠ 1 

πολλοί --- 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἡ αὐτὴ οὔτε φύσις οὔϑ᾽ ἕξις ἡ ἀρίστη οὔτ᾽ ἔστιν 
᾿ ρα, αὶ ναι; ᾿ 

ἐμ ψ 80 οὔτε δοκεῖ, οὐδ΄ ἡδονὴν διώκουσι τὴν αὐτὴν πάντες, ἡδονὴν μέν- 
ὧν γί ταρρὶ , ἐ ΄ 3 πολ ὼ 4.9. Ὧν. 

. ὑκενδι» σου αυτξο: κώρα δὲ καὶ διώκουσιν ᾽Σ {πὶ οἴονται οὐδ᾽ ἣν ἂν 

ἕος 4. δ ἀξ φαῖεν, ἀλλὰ τὴν αὐτήν" πάντα γὰρ φύσει ἔχει τι ϑεῖον. 
 ζο, ΤΡΡΕῈ 

ἐρο ΡΑΣ “μὰ ἀλλ᾽ εἰλήφασι. τὴν τοῦ ὀνόματος κληρονομίαν αἵ ῬΠΜΜΡΟΝΟ 

5 τε. ἡδοναὶ διὰ τὸ πλειστάκις τε παραβάλλειν εἰς αὐτὰς καὶ 

ϑῦ πάντας μετέχειν αὐτῶν' διὰ τὸ μόνας οὖν γνωρίμους εἶναι 

21. οὔτι γε] ΚΡ οὔτις. λαοὶ] ΚΡ οἵ (οοἰξ. οπι.. 82. τι ϑεῖον] ΚΡ 
τὸ ϑεῖον. : 

ὩΝ 48. πάρ Ἡθβιοᾶοὶ (ΟΡ. 7168).,, πολλοὶ φημίξουσι" ϑεός νύ τις 
ἔστι καὶ αὐτή “ 

29. οὐχ ἡ αὐτὴ οὔτε φύσις οὔτε ἕξις ἡ ἀρίστη οὔτε ἔστιν οὔτε δο- 
κεῖ. Νὸπ οϑὺ υδίαπο ἰάθπι οπημηΐαμι ορύϊηιηι, ααἷὰ ἀϊνοῦβα, σθηθτα 
Βιηῦ ΘΠΟΥΤῚ ΒαΠΉ μη ατη ὈΟΠαμῚ ἸοΙθαῦ; πο νἱάθῦαν ᾿ᾶθμι, ααΐα, οὗ 
ΘΥΤΟΣ Θϑὺ - ρρούθηθίιμι οὐ τὸ παρὰ φύσιν. ἴῃ Ποὺ (,οὔτε δοκεῖ") 
Ῥτοχί πᾶ, βϑηὐθηξ, ἴσως δὲ καὶ διώκουσι. .“ τα, ἱπατνθανῦ αὖ ΘΥΤΟΥΘ 
1110 νουϊαΐθτα μου [0111 ργοθθύαν; βθυὶ ϑηΐμη ῬΟΒ86 τιὸ γί απᾶμ 4616- 
σουίηῦ ἃ]10 ἤδγαῦ, διιΐσηιθ ἀρρθύθηβ τϑυθγῶ βρθοίοῦ ἃ1106. [ἃ αποά ἴῃ 
Βουηϊηῖθαθ αὐἰάδπι δχθηρῖο τῶν σωματικῶν (,,ἀλλ᾽ εἰλήφασι...“ νΒ 
88 56.) 1Ππϑύγαὐαν. 

89. ἀλλὰ τὴν αὐτήν 1. 6. θῶτι δ αἀπδπι ρτὸ βυὰ αὐἴαπθ ἐπου]θαξο 
- μα δὶ ϑαπέ. Εν ἰοισαν, δἱ σθπθτα τῶν ἡδονῶν ϑρθούθηξαν, 4}118 ἃ]; 51} 

ααδθγαῦαν αὐ1α ἰὰπάθτῃ ϑιὉ απὸ σοβυϊδηῦ, οἰ τι ἀπ 1, 6. δἃ αὐδηὶ 
ΒΤ ΘὈ)αβαθ τὸ ϑεῖον οοπὐοια!ς, 

88 βα. ἀλλ᾽ εἰλήφασι τὴν τοὺ ὀνόματος κληρονομίαν αἷ σωματικαί. 
Πρθοι αύθ ἰσίσαν Βυτηδπῶ δοοίαιῦ αὖ θα ἡδονὴν οαΐ, απαῦθητβ ἃϊ: 
γἰηὶ αὐἰᾶ μαροηῦ, οὐ ᾿ρϑὶ βύπαθηῦ π ἀϊοαηῦ αὐΐάθπηι ἡδονήν. αὶ ἀϑα] 
᾿πάυ]ρθηβ Ῥτοάίοιβ (Ρ]. Ῥτοᾶ. 887 ὁ) ἡδονὴν ποϊοραῦ ἀΐοθθυθ Ηἶβὶ θᾶ 
απ ἃ 5ΘηΒΙθα8 Ργο οἰ βοῖθατ; εὐφραίνεσθαι Θηΐα πθαὰθ ἥδεσθαι απ 
το] αὶ ρϑηθυῖβ ραν οῖρθθ 5ἰπὺ. -- Ὑοῖθ Αὐϊβδίοίθιοα, παθ6 6886, ὉΠ 
Ἰοοῦβ 1179 Ὁ 80--1178 ὦ ὕ Ἰυου]οηῦο ἀοοοὺ; 56 Ὡἀβουῖθαβ δέϊατα αποὰ 
ΔὉ Ἰηϊθῖο 1094 ἃ 3. ογαὺ καλῶς ἀπεφήναντο ἀδγώϑον οὗ πάντ᾽ ἐφίεται, 

᾿ γ61 ς,πάντα ἐκείνου (τοῦ ϑείου) ὀρέγεται“ 410 Ὁ 1, πιαϊέα, 4118. Θυδπι- 
αὐδπι ΠΟ τηΐπτ8 Αὐἱβυούθιἰοιθι οϑὺ αποᾶᾷ θη Επιᾶοπαΐ ν θυ 18. ΘΧΌΥΙΤΗ- 
ὑὰν τό τε φάναι πάντα τὰ ὄντα ἐφίεσθαι ἕνός τινος ἀγαθοῦ οὐκ ἄλη- 
ϑές" ἕκαστον γὰρ ἰδίου ἀγαθοῦ ἐφίεται 1218 ἃ 80. 

ἃ) 1--1.- Δαϊ]απρτθαν αἱ δλσπαπιθηΐαύο, αἀπδ αὐἰάθηι ὕπη] 56ῃ- 
ἐδηξίαθ ρᾶστιπι ργοάθϑῦ (πθαπθ ϑηΐτη απδθβέϊοπθ πποαβαθθ δαααοίᾶ Ἰδγὴ 
Βα ποῦ, δὶ νϑστῃ θ886. οβύθπαϊσυν ὅτε ἀγαϑὸν ἡ ἡδονή) ὕππι ἴρβα 88 
ἤπια τοΐητιβ οδὺ δ]αδοταία. Αὖ τπιθυππηαιιθ ἴθ Αὐϊβθοίοϊθ, αἱ 8ᾶθρ6. ἴῃ 
ΘΧΟΓΘΙ8 αἰδρα ει ιοπῖθυβ πονῶ ταύοπθ5. Ργοροηδῦ ἑαβίανά οὖ αὔδᾶϑι1 ἰθη- 
ἰοὺ, μα τπονϑὺ βαβρίοίομθμι. --- ὅ86ἃ οογγθούατᾶ ἃ Παπῶ δουται ΡΟ 8 
αα8 ΒΕΚΚΟΥ δαϊαϊῦ ααδτὰ ααδ6 ἃ Εἰ γ18. ὑσαάαηῦαν ΟΡυ8 Θϑῦ, 
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ὁ ταύτας μόνας οἴονται εἶναι. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι. εἰ μὴ ἡ ἡδονὴ πρδέαι () αν 

ἀγαϑὸν καὶ ἐνέργεια, οὐκ ἔσται ξὴν ἡδέως τὸν εὐδαίμονα ἜΤ ινος, 
" Η “ ᾿ ᾿" »»» - ᾿ 3 Ἔν ᾽ ἥο ον , ἔς 

τίνος γὰρ ἕνεκα δέοι ἂν αὐτῆς, εἴπερ μὴ ἀγαϑόν; ἀλλὰ “--Ε 

καὶ λυπηρῶς ἐνδέχεται ξῆν᾽ οὔτε κακὸν γὰρ οὔτ᾽ ἀγαϑὸν ἡ ἀπο αρττν 

λύπη, εἴπερ μηδ᾽ ἡδονή ὥστε διὰ τί ἂν φεύγοι; οὐδὲ ὅν ἦς; (“ , 

δὴ ἡδίων ὁ βίος ὃ τοῦ σπουδαίου, εἰ μὴ καὶ αἵ ἐνέργειαι, “, “Π ΠΡΙΣ 

αὐτοῦ. 
ὃ περὶ δὲ δὴ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἐπισκεπτέον τοῖς ] 
λέγουσιν ὅτι ἔνιαί, γε ἡδοναὶ αἱρεταὶ σφόδρα, οἷον αἷ καλαί, ( τς 

ἀλλ᾽ οὐχ αἱ σωματικαὶ καὶ περὶ ἃς ὁ ἀκόλαστος. διὰ τί οὖν αἴ τ0 εἰ--- τ 71 κ 

ἐναντίαι λῦπαι μοχϑηραί; κακῷ γὰρ ἀγαϑὸν ἐναντίον. Υ κε ! 

οὕτως ἀγαϑαὶ αἱ ἀναγκαῖαι, ὅτι καὶ τὸ μὴ κακὸν ἀγαϑόν ἐπ εξ 
ἐστιν; ἢ μέχρι τοῦ ἀγαϑαί; τῶν μὲν γὰρ ἕξεων καὶ κινήσεων 

1. μὴ ἡ ἡδονὴ] 5οῖ. ὁ. ΜΡΟΡ; μὴ ἡδονὴ ΒΕΚΕ. ο. οοἰξ. 1, 2. καὶ 
ἐνέργεια] ἴΐα Μ᾽; καὶ ἡ ἐνέργεια ΒΕΚΚ. ὁ. οοἰξ. 11, οὐκ ἔσται] ΚΡ ἔσται. 
8. 4. ΒΕΚΚ. ἀγαϑόν, ἀλλὰ καὶ λυπηρῶς ἐνδέχεται ζῆν; 4. ΚΡ οὔτ᾽ 
ἀγαϑὸν γὰρ οὔτε κακὸν. 10. ἀλλ᾽ οὐχ] ΚΡ οὐχ. 11. ΚΡ μοχϑηρίαι. 

1. 9. εἰ μὴ ἡδονὴ ἀγαθὸν καὶ ἡ ἐνέργεια (ΒΕΚΚ.): ΜΡ'ῬΊ οἑ ΟΡ εἰ 

μὴ ἡ ἡδονὴ αἴαπε Μὴ καὶ ἐνέργεια. Βιδοίθ. Βουθθπάπμπι., φανερὸν δὲ 
καὶ ὅτι, εἰ μὴ ἡ ἡδονὴ ἀγαϑὸν καὶ ἐνέργεια, οὐκ ἔσται ξῆν ἡδέως τὸν 
εὐδαίμονα “. Ὅσο ᾿ἰρίξαν ἀοιποπβίγαπαα, Ργοροπαηθαγ: 51 γϑΐαμη δϑὺ θ6- 
αἴο ἠπουπάδτη νἱΐαπι ἀδπᾶδπι 6886, βϑαυϊθυῦ τὴν ἡδονὴν ἔπτη ὈΟΠΌΤη 
ἔσπι ἐνέργειαν 6586. Εὸ ΠΙὰὰ αὐἱάθπι τνβ 2--ὄ {,, τίνος γὰρ ἕνεκα... 
διὰ τί ἂν φεύγοι; 2) οἰβοϊξατ, ποο ΟἸ  ϊπηῖβ υθυθὶβ., οὐδὲ δὴ... αὐτοῦ " 
τπαϊοαύαγ οοτίθ. 

ὅ. 6. οὐδὲ δὴ... Ἀοοράϊξυν δα αἰέθγαπι αἀποα Ργομηΐββτιπι θϑὺ (δὴ), 
αὖ βοίαγητιβ ἐνέργειαν 6886 τὴν ἡδονήν. ὡΡΊὰΘ οϑθυϊβ ο᾽ὰ5 ααἱ γἰγξα 8 
ΘοΙροβ (σπουδαῖος) δίαπο τὰ Ὀθαΐαβ οϑὺ νἱύατη ἱπουπᾶδπι θεβ8, ταῖς 
ἐνεργείαις ῬῈΥ απὰ8 5045 οδῇ σπουδαῖος ἀδὈθίαν. ΒΤΡῸ πΘΟΘΒΒΔΥΪΌΤΩ 

νἰπουϊατη δϑὺ ἱπέου ἐνέργειαν οὖ ἡδονήν“. Αροϑγίιτ, ἱπομοαΐα, μαθο 6886 
Ῥούϊαβ αὐϑηὶ δβοϊαΐα. 

6) 8-.21. Ροκῥαπατη τπιηΐνϑυβ τάληϑὲς ἀθιποπεύγαξατη οϑὲ ὅτι ἀγα- 
ϑὸν καὶ τὸ ἄριστον ἡ ἡδονή (ν. δὰ οἂρ. 14 1π.): ατπι γουΐϊὰβ οὐΐδιη ἀθ 
ΘΘΏΘΥΘ ἐγιἐϊββίηο τῶν σωματικῶν ΟΘΗΒΘΌΙΕαγ. ΝΠ ῬΥΟΌΔΌ116 οϑὺ (δὴ 
γ8 8), 51 ἢ1ὰ νϑγὰ βυηῦ, τη8]6 ἃ πππ σΘπτ5 ἃ δαγθυβαυβ (τοῖς λέ- 
γουσι γ8 9: γ. 1102 Ὁ 10) ῬτΤΟΥΒῈΒ ΘΟμ ΘΠ] “΄. 

11. 19, ἢ οὕτως ἀγαθαὶ αἴ ἀναγκαῖαι: πϑαὰθ δηΐπὶ νβ 10, περὶ 
ἃς ὃ ἀκόλαστος“, οὰ6 ἀϊοππίαν, απᾶ]θα Βοηνϊπὶ ᾿ηξθυρουαπεϊ ρ]δοθηΐ, 
Βα σϑπῦβ ἱπαϊοαθαῦαν ἴῃ απὸ 1116 νϑυβαίαν. -- - Ὅτι καὶ τὸ μὴ κακὸν 
ἀγαϑόν ἐστιν“: δγταπὸ ρίξαν οὐδέτερα (ν. δὰ 1168 Ὁ 4 5.), ΔΡρΘΠΔΡαη- 
ὑὰν Ὀοπδ γϑίϊομθ σϑπθγατη Θρροβιζουαπι ΠϑὈϊἰᾶ. 

18. ἢ μέχρι του ἀγαθαί; οοντγοχιῦ ΒΘΚΚ. παΐπ. μέχρι τοῦ ἱ. 6. μέχρι 
τινός. -- Νονὰ ορὶπῖο οὐ τϑοΐα 11ἃΔ. Αᾷ θὰπι θηΐπι απᾶθ δπίθοθαϊἑ 
ΒΪ81] τοβροπάθίαν. ΕΔ θοῦ ργοΐθοίο οὐηηῖὶβ Βᾶθο τὸβ ρυίάθπι Ταϊοαία: 
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ται ὅσων μή ἐστι τοῦ βελτίονος ὑπερβολή, οὐδὲ τῆς ἡδονῆς" ὅσων Ητὰ 
ι δ᾽ ἔστι, καὶ τῆς ἡδονῆς ἐστίν. τῶν δὲ σωματικῶν ἀγαϑῶν 

ἔστιν ὑπερβολή, καὶ ὃ φαῦλος τῷ διώκειν τὴν ὑπερβολήν 
ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ τὰς ἀναγκαίας πάντες γὰρ χαίρουσί πὼς καὶ 
ὄψοις καὶ οἴνοις καὶ ἀφροδισίοις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δεῖ. ἐναντίως 

δ᾽ ἐπὶ τῆς λύπης" οὐ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν φεύγει, ἀλλ᾽ ὅλως" 

0οὐ γάρ ἐστι τῇ ὑπερβολῇ λύπη ἐναντία ἀλλ᾽ ἢ τῷ διώκοντι 
τὴν ὑπερβολήν. 

“(ς ξρθφφν ι,τοξπεὶ δ᾽ οὐ μόνον δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ 
το» δῇ μ Ν" τ, αἴτιον τοῦ ψεύδους" τοῦτο γὰρ συμβάλλεται πρὸς τὴν πίστιν᾽ 

ὅταν γὰρ εὔλογον φανῇ τὸ διὰ τί φαίνεται ἀληϑὲς οὐκ ὃν 

«αὐὖνλο 

ΚΡ δὲ τῶν. 16. ἔστιν] οτι. ΚΡ, 18. ΚΡ ἐναντίοις. 
- 

ἡ ΤΡ [Ὰ ΑΡΡΙΡΕ Ε ; : ι 

ἐπε ὑτὺν 138 14, ὅσων] Κν ὅσον. 14. 1. ὅσων δ᾽] ΚΡ τούτων δ΄. 1ὅ. τῶν δὲ] 

ι- κολς --------- 

ΠΕΣ ἀποιηοᾶο οαΐμι τῇ ἀκολασίᾳ νἱ τη 6χ δάνθυβο οϑβοὺ τῶν ἐλλειπόντων, 
: πΐ βἷῦ θομθμα τὸ περὶ ἃ 56 φσιϑπτβ ᾿ρβαπι 1ΠἸδττπη ἡδονῶν Ὁ 

14. 10. οὐδὲ τῆς ἡδονῆς... καὶ τῆς ἡδονῆς: μᾶθο ἀϊδρυνεαίλοιῃὶ 
ααδ8 1152 Ὁ 30 866. ρῥιϑθιηγῖββα, δῦ ἀθθθηΐαν. 

11. ἀλλ᾽ οὐ ---τῷ διώκειν 50. --- τὰς ἀναγκαίας. 
18, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δεῖ 1. 6.,,ὄ δῖ ἀοοιχταῦθ Ἰοαθδυῖβ, ἀλλ᾽ οὐ πάντες 

ὡς δεῖ, 
19. οὐ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν φεύγει 80. ὁστισοῦν ἐστί: πτι6 Θῃΐμ τὸ 

πάντες γβ 11 ἀοβρουταν. 
90, οὐ γάρ ἐστι τῇ ὑπερβολῇ (τῶν ἡδονῶν) λύπη. ἐναντία ἀλλ᾽ ἢ 

τῷ διώκοντι τὴν ὑπερβολὴν (τὴν τῆς ἡδονῆς). Οποιπααιποάπμ. ἀρυὰ 
ΟἸΉΠ65 οοπβίας τὴν λύπην ΟΥΛΗἶΪηΟ ΠΠΔ] πὶ 6586, ἴω οοηδίαγθ ἀθθοὺ τὴν 
ἡδονὴν ὈΟΠΠ 6888 ; 511 νας ἡδονὴν ΠΟῊ ἀρυοβοῖς βϑῃθύνθ 181 ὨΪΤΏ]ΘΊΗ, 
1ἃ 580 νἱδο ὑτθπαΐ. 

ὅ) ὕδρ. 16... 1164 ἃ 22--Ὁ 31. 

Τὸ αἴτιον τοῦ ψεύδους (ἃ 22) ἡ. 6. αηινὲὶ 5ἱἐ {αοίννι, μὐ Ἠ66 ον Ἠ6Ὸ 

- ορέϊηγι, υοἴτγιξ .886 τὴν ἡδονήν" (ὐἰ7ιι5 γοὶ δανιδα ρ6ηθ8 τὴν σωματι- 
κὴν οδἰ. Ῥυίηνιη οηΐηι ραβδίην οὐέω Ἰμυθιανα εἰ μι ηιογ γι. ἐπι οἷ68 τέα 
ἐγιϑεϊἑμίω ἐδέ, εὐ αὐ Ἰναποο ηνωρίηιθ τὶ, εὐγναην ανιϊηυὶ Ἰιοηυΐζγιηι, ακἰρο)᾽ ἐγ αι)" 
(οἱ ἐέα χιυΐάθην υογίονα δὲ βαγροίίοτα σθηθλα πορθραγι)") ---Ὁ 30, 7)θύναο 
αὐνρέοῃι, φιογυίαην ηνϑέαμι φιιαδὶ Ἰναϊϑθηλιι8. γναμ"αλην, ἩΘΉΔΟ. ὁδὲ σιιῖην οὐϊανηϑὲ 
γιοϊίογα ρεοίαξ πουογέχινο, πορημηφαηι αὐ φαμάθην ἀουογ αΐιν"; αὐηνα6 ἀοοῖ- 
αὐξ ἐμὲ Ἰιριώθα χυΐάοην ἡδονὴ οἰΐαηυ ργορίει ἐμοοηδίαηέλαηι οὐ ϑανγτοξαΐθιν 
αρια 608. 1γν οογἐοημένμνν τογιϑυ τέ χιυΐ πον υἱάοαηέ ποίανὶ ἐξα φοη6 18 Ἠοϑένὶ 
μαξι αηι, πο τὴν ἡδονὴν ἑρδαην --- Ὁ 81. 

φῶ. οὕ, αι ἴῃ ομππὶ ἐδῶ ορίπῖοπθ ἃ] υα γϑυ θα 618. ΡᾶγΒ. Βα θβί, 

τϑοίθ ἃ0 δρβοϊυίᾷ νουὶ οορῃϊξέίομθ οὐ 1ἃ υθαυϊνιθαν. αὖ ρον 1Ππὰ ΤῸ Π8 

ΘΥΤΟΥΪΒ. γ61 ταὐϊο ααδοάδπι [α]81 ἱπγοβεϊσαία, 50. ὥπδθ βθηὐθηύα απδη) 
ἐπουϊῦ Δυϊβίούθι αὐίαπθ δοοθρία, ῃούτιμη- οϑῦς ν. δια 1098. " 11 νϑὶ οἵ. 
Βομῖύ ἃ Ἐπά. 1210 Ὁ 32. ; 
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Ἠϊῦ . 

ἐ ἀληϑές, πιστεύειν ποιεῖ τῷ ἀληϑεῖ μᾶλλον" ὥστε λεκτέον ἀδέλϑό,, 0 

διὰ τί φαίνοῦται αἵ σωματικαὶ ἡδοναὶ αἰρετώτεραι: πρῶτον "᾽ “" ἐὠξ.1}.: 

μὲν οὖν δὴ ὅτι ἐχκχρούει τὴν λύπην᾽ καὶ διὰ τὰς ὑπερβολὰς λα τα 

τῆς λύπης. ὡς οὔσης ἰατρείας, τὴν ἡδονὴν διώκουσι τὴν ὑπερ- ' 

βάλλουσαν “καὶ ὅλως τὴν σωματικήν. σφοδραὶ ὃὲ γένονται. 

αἵ ἰατρεῖαι, διὸ καὶ διώκονται, διὰ τὲ παρὰ. τὸ ἐναντίον 80 

φαίνεσϑαι. 78 Ἐχαὶ οὐ σπουδαῖον δὴ δοκεῖ ἡ ἡδονὴ διὰ δύο ταῦτα, ΓΟ ΈΘΞΗ ὁ, μ᾽ 

ὥσπερ εἴρηται, ὅτι αἵ μὲν φαύλης φύσεώς εἰσι πράξεις. ἢ , ̓ ς. ἐ-. ἐμ. 

σ:- ἀνθρώπων" αἱ δ᾽ ἰατρεῖαι, ὅτι ἐνδεοῦς. καὶ ἔχειν βέλτιον ἢ 
γίνεσθαι" αἵ δὲ συμβαίνουσι τελεουμένων᾽ κατὰ συμβεβη- τᾶν 

ἐ κὸς οὖν σπουδαῖαι.) ἔτι διώκονται διὰ τὸ σφοδραὶ εἶναι ὑπὸ οὗ : ᾿ξ τ πὸ ες 
μ ᾿ “4 σοδςς ὩΦὰ 

29. σφοδραὶ] ΚΡ σφόδρα. 80. αἴ ἑατρεῖαι] ΚΡΤΙ ἐατρεῖαι. 81--Ὁ 2. εὐ ἔλεος «ἦνοΝ 
(καὶ οὐ -- σπουδαῖαι Ὦ] ἀδαπθ πα]. Ἰοοὶ απὸ πϑαὰθ ἰηΐθστα. 382. 38. ἢ “τι τω...ὕῳ 
ἐκ) ΚΡ ἐκ. 

1. αἵ δὲ] Κὺ ἃ δὲ. 

ὅ. ὥστε λεκτέον: Πδ66 ΡτῸ ἃροᾶοβὶ δὰ Πα ἐπεὶ νβ 32 βιπὺ, 561- 
ΤΏΟΠΘ δ ἃ ΘΌΠΘΙΘΙ βοηϊθηὐ δὰ Θὲ ΘΟΉΎΘΥΒΟ αα88 ῬΥΟχΙμηδ6 β5θηΐθη- 
86 Ῥχοργῖδ βαμᾷ. 

20. διὰ τί φαίνονται αἴ σωματικαὶ ἡδοναὶ αἱρετώτεραι. Αρθθα- 
ἴα αὐἰάθτη οὐ γ8 8-- 31 ἀ8 ᾿ἰβάθιη, βθᾷ ἴῃ οομέγαυϊατη ρατίθπι, Π6 ῬΥΟΥ- 
515 ΒΡΘΥΠΘΥΘΗ ΕΓ. Νβο πῦποὸ υϑυ 5 βαυϊβ δχρ!τοαΐαν 480 βρθοξούατ. Τὸ 
φεῦδος Θηΐηι γ8 28 ἴῃ 60 Ρούϊαβ Ῥοβισαμι ϑϑῦ αυοὰ αἵ σωματικαὶ (ρυὰ 
αθο5 υἱἀθηξον αἱρετώτεραι τῶν ἄλλων ν6} οτηπῖηο ροίίουββ 6856) ἄπει- 
λήφασι τὴν τοῦ ὀνόματος κληρονομίαν (1168 Ὁ 88) Ὀοξαμπηατιθ σΘΠι8 τὰ 
νἱ ὐαύθιη βαδτη απαϑὶ ἀθγαχθύ πῇ. 

8) 1164 4. 3ὅ--Ὁ 20. Ῥριηοπβίγαϊο μᾶθὸ ὑπὸ τπιθπᾶο ἀοἔογτηδζιν 
αὐοᾶ ἴῃ δῶμ νϑῦρὰ ἃ 831-Ὁ 2 ,,καὶ οὐ σπουδαῖον δὴ -.. οὖν σπου- 
δαῖαι"“ γϑοθρία βαπέ. Εἰθηΐση οὐ ααδ δηΐθ ᾿ἰβέβ, ρυδθοθάπης οὐ απδ 1η- 
Βϑαππηξαῦ 60 βρθοίαηξ αὖ ᾿ηξο! σαν διὰ τέ διώκονται αἴ σωματικαΐί 
(α 80; Ὁ 2): Βᾶθο γυϑῖο ἴρβῶ ἴθ ἴῃ οοπύγαυϊατη βϑηθθπἐϊμν ἀἰβραίαία 
βυπῦ ὅτι τῶν σωματικῶν ἕνεκα ἡ ἡδονὴ ὅλως φαύλη εἶναι δοκεῖ. Νβο 
ἀαθιΐο δαυϊάθπι ααΐη 6 τηθᾶϊο ἰο]]θημᾶα βἰπῦ; ποῦ αποᾶ πδρθῖὰ ῬΟΒ86 
ῬΤΟΌΔΌΙ τποᾶο ἀδίᾶ οσοαβίομθ βαθ]αὨΡῚ απᾶ8 αἰΐθπα ρούϊτβ βἰηΐ, πθὸ 
αποὰ τ πιυϊΐαπι Ῥαταρηταβύαθ δαοίουϊαι ἐσ θαδια ααἱ ἰδία ΡΙδμθ 
πθρΊοχιῦ; βορὰ ρῬγορίδε ἴρβῶ δὰ αὑδθ 8 γ88 ργοξοσιθασ. Πθδ6 Θηΐτη 
τα ΟΠ65 ΔῸ ἰπιϊῖο Ρτοχηϊδυαπῦαν »διὰ δύο ταῦτα" ἃ 81: αὖ αἴεογαπίαν 
ἰγο8. ,αὖ μὲν... αἴ δὲ... αἵ δὲ... 589. 84. ὉΡ1Ὶ.. Ορδοῦτο ἱπῖοξ-. 
Ποίαν καὶ ἔχειν βέλτιον ἢ γίνεσθαι ἃ 84: αυοάβι Θηΐμη, αὖ νἱἀοίατ, 
Ἰπαϊοαίαν ὅτε ἡ ἕξις βέλτιον ἢ ἡ γένεσις, ποῦ τηδρὶβ ἰὰ ἴῃ ΑἸέδτο Βοσανὰ 
Βθημθυπῃ απδχὴ ἴπ ἔθυίϊο (,,αἴ δὲ... τελεουμένων “) γϑΥαπι οβδύ. Οδἔθεα τ 
ϑθπθῖῶ αὐἰάθηη ἰρβῷ απδ}18, ἀδρόεϊναπίαι, 81 ἄπο οἀριΐα ῥυΐοτα 1162 Ὁ 
20 8ᾳα. δίατιθ 1148 Ὁ 1 546. ἴπ ἀππτ σοιηροηδηδατν, Ἰδτη͵απι ποξα, 6586 
αἸχουῖβ, οὖ ἔπῖββθ αἱ ᾿ρ515 σθηθυϊΌτιβ μΐβοθ θηπμπιθτα 5 οβίθπᾶθσγθπξ ὅτι 
οὐ σπουδαῖον ἡ ἡδονή (ἃ 81), πογιπι οβϑὺ. ΕΥρὸ δέϊαπι ἰᾷ ἰβέϊβ βεαπέθῃ- 

Αὐῖβὲ, ἘπΗϊς, 839 
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" ᾿ 2 ἊΝ - », πθάνϑτῶν ἄλλαις μὴ δυναμένων χαίρειν" αὐτοὶ γοῦν αὑτοῖς δίψας Η τ 
τινὰς παρασκευάζουσιν. ὅταν μὲν οὖν ἀβλαβεῖς, ἀνεπιτίμητον, 
[χ -»" , μ 

δῦταν δὲ βλαβεράς, φαῦλον οὔτε γὰρ ἔχουσιν ἕτερα ἐφ᾽ οἷς 
ἩΉΕΣ χαίρουσι, τό τε μηδέτερον πολλοῖς λυπηρὸν διὰ τὴν φύσιν" 
ΤᾺΝ απ μς ᾿ ε δ: 

ἐπι λον οννλ νι. ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ξῷον, ὥσπερ καὶ οἵ φυσικοὶ λόγοι μαρ- 

γἴες ἔκαυλδενς κεἰς τυροῦσι, τὸ ὁρᾶν καὶ τὸ ἀκούειν φάσκοντες εἶναι λυπηρόν" 
Ἀ ἐαλτ ἢ ΑΒΕ ιλς χΔ 3 δ᾿ τον ΄ , ς ᾿ ς 7 ᾿Ω9 » 
ὯΝ κ΄ ἀλλ δὴ συνήϑεις ἐσμέν, ὡς φασίν. ὁμοίως δ᾽ ἐν μὲν τῇ 

ὕ. ἕτερα] ΚΡ ἑτέραν. 6. ΒΕΚΚ. χαέρουσιν: ἰα]ϊα, Ἰααούϊθ5. ἑαοῖθα τὴπ- 
ἰανί. 1. ἀεὶ] ΚΡ εἰ, λόγοι] οτι. ΚΡ. 8. καὶ τὸ] ὁΧ ἀπὸ ΝΡ; οοἰξ. τὸ, 
9. ὁμοίως] ΚΡ ὅμως. μὲν τῇ] ΚΡ τῇ. ἵ 

115. οἴποῖῥ αυοᾶ ποὰ γϑύσπὶ οϑὺ {|π ὥσπερ εἴρηται ἃ 82. -- Ουδθ 
αὐὰπὶ ἰΐα βἰηῦ, βαὐϊβ ὑαύθαμῃ νἱαθύαν. Ἰοσαμι ἃ 81 --- Ὁ 2 οὖ Ἱποοιητηοᾶθ 
Ἰηἐου)θούαπι ρυδθέθυϊυθ. 

115 Ἰσιθαν ααδθ τϑ]απθα βαηὺ οχριοαύαν διὰ τί αἷ σωματικαὶ αἷρε- 
τώτεραι γε] διὰ τί τὰς σωματικὰς μάλιστα διώκουσιν: ῥυϊχησπι Θηΐπι δὰ 
ἢᾶ8ο06. Ῥοὐϊββίγηπιῃ, ααἱρρθ ααδ8 νϑμθιιθηθι8 ϑηϊμηδγη Θχαρὶὑθηῦ, τη 016 58.115 
τῶν λυπῶν οομιρο!]απίαν ἃ 2306--81; ἀοϊπάρ οϑϑάθιῃ Δ 118 ἀρρϑύπῃξζασ 
ααἱ οὖ 80185 1185 ρϑγοϊριππὺ οὖ ἱπιραὐϊθπύθθ βαθὺ ὑγᾶπαυ]} 018. (ργδο- 
βϑυδίτη ἃ ἑοΐο σθποιθ τῶν μελαγχολικῶν) Ὁ 2--ἰῦ. Ὁ ]δαὰθ Ἰρίθαν νθμ6- 
τηθηὐϊα τῶν σωματικῶν Θχορύαϊα Θϑὺ τηθαϊοϊμαθ γ6] γϑιηθαϊ! Ἰοοο, αἱ 
ῬΓῸ βιδ γ6 1 οομπάϊθίομθ γρὶ ἰπᾶο]6 βᾶμὺ οὖ ὙΘυΙΟΥ ρθηθυϊ Πδ8 ῥγδο- 
[ογϑηὺ --- Ὁ 230. 

8. ὑπὸ τῶν ἄλλαις μὴ δυναμένων χαίρειν ἱ. 6. ὑπὸ τούτων οἷς 
αὗται μόναι γνώριμοι 1108 Ὁ 8ῦ νοὶ οἱ τούτων αἰσϑάνονται μόνον 
1119 ἃ 16; πᾶπιὶ τῶν ἄλλων οὐκ ἐγεύσαντο Ρ]. ἤδρ. ὅδ ἃ, 5θὰ ἄγευ- 
στοί εἰσιν 1110 Ὁ 19. 

8. 4. αὐτοὶ γοῦν αὑτοῖς δέψας τινὰς παρασκευάζουσιν: νἱᾶθ5 ἰρσίθαν, 
ΔἸΠὕοΥ γθῖὰ ἃρυα ΠμῸΒ θ586 δίατιθ δρια 11108 (ὦ 236 54.) ααἱ ποϊθηξθβ 4ο- 
Ἰοῦθ ογποϊθπύαν. Οἷ, Ῥ]. ῬΆ1160. ὅΆᾳ 6. 

ὅ. οὔτε γὰρ .. .: δχουβαηύαν, αὖ τὸ ἀνεπιτίμητον ἃρποβοδίαν. 
6. τό τε μηδέτερον: ἰηὐογργοίαχθ --- αὐδιηστδηι ουπιηῦ απἱ αΊ886η- 

ἀἰδηῦ --- ,«ἡ ἀλυπία 5. ἠρεμία αὰτἃ πθὸ ἀοΙθμλα8 πθὸ σδιᾶάθπιιβ 11118 
τηο]θϑέῳ δὺς, απομΐδηλ οσοα]θατη απιᾶϑ1 ἀρ] ΟΥΘ ἢ ΒΘΠΡΘΙ βθοῦχμῃ ρουιηΐ, 
αὖ γοῦῶθ ὑσαπαα! αὐ 5 Οὐαηΐηο βἰηῦ Θχρθχύθβ. 

1. ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ξῷον: αὐὰτπὰ ρτοθαπᾶάσμι 8ὺ αὐἱὰ πολλοῖς 
(γ8 6) δοοϊαδύ, δυρυμηθηύατη 6 πϑύαγῶ δηϊπηϑηύαση ρουϊθαμπι ἸοηρὶαΒ Ρ᾽Ὸ- 
ουγγῖῦ αὐδπι Ρϑν οϑὺ. ϑθὰ νἱᾶθβ, γϑυὶβ ἀλλ᾽ ἤδη συνήϑεις ἐσμέν γ8 9 
ΥΘΙΠΟΥΘΥ αὐοα πἰπηθηι ογαῦ. Θποὰ οηΐπὶ ργορύθυ οοπϑαθυπαϊ θη ἃ 
Ῥ]θυϊβασπθ τὰ 6 βϑηδιθαν αὐἰάθτη, σα] ὑϊ5 (ρταθβουύίμη τοῖς μελαγχολι- 
κοῖς), αἱ Ῥγὸ βαῶ ποῦδατᾶ οὐ ̓ πύτβ ἱνυιθαπῦτι, ὑθμαπδηλ οομύϊηθδ, τηο]ϑύϊα 
Ἰποοχητηοᾶαῦ. --- [Ὥσπερ καὶ οἵ φυσικοὶ λόγοι μαρτυροῦσι: γ. τοὺς φυσιο- 
λόγους 1141 Ὁ 8. ΟΕ 1060 ἢ 22-- 28 τὸ κινούμενον ἀΐδιον μόνον οὐ 
κάμνει, τῷ φϑαρτῷ ἡ κίνησις ἐπίπονον. 

9. ὁμοίως δὲ... (-- Ὁ 18 σφοδρᾷ εἰσίν). Αρρατοὺ ἴῃ ἰδύπα ὁμοίως 
ἄπο ρϑηθυῶ ᾿πΡ] 107} ,,ὁν μὲν τῇ νεότητι... οἵ δὲ μελαγχολικοὶ .. - 
Τοΐθυ αὐᾶθ σθπθγδ, 51 π}}}10π πολ 6586 ρυ] θη Θοι ρου πλτβ; αὐγίατιθ ΘΗ Ϊ ΠῚ 
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Ἡ τι νεότητι διὰ τὴν αὔξησιν ὥσπερ οἵ οἰνωμένοι διάκξινται, καὶ τἰδάυ 10 

ἡδὺ ἡ νεότης. οἵ δὲ μελαγχολικοὶ τὴν φύσιν ἀεὶ δέονται 

κρᾶσιν, καὶ ἀεὶ ἐν ὀρέξει σφοδρᾷ εἰσίν. ἐξελαύνει δὲ ἡδονὴ 

λύπην ἥ τ᾽ ἐναντία καὶ ἡ τυχοῦσα, ἐὰν ἢ ἰσχυρά" καὶ διὰ 

ὁ ταῦτα ἀκόλαστοι καὶ φαῦλοι πέμονται, αἵ δ᾽ ἄνευ λυπῶν 1ῦ " 

4) μεε. 1 

δὲ τ λον -ὰ ᾿- 

ἰατρείας καὶ γὰρ τὸ σῶμα δακνόμενον διατελεῖ διὰ τὴν “11. «κι. 
! 

1 ΦΈΞΩΑ 
Ἷ 

διονα  ὰ 

οὐκ ἔχουσιν ὑπερβολήν. αὗται δὲ αἵ τῶν φύσει ἡδέων καὶ ιἴ Ἵ1. Εν" 

ἡ κατὰ συμβεβηκός. λέγω δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἡδέα }---»» 

τὰ ἰατρεύοντα᾽ ὅτι γὰρ συμβαίνει ἰατρεύεσϑαι τοῦ ὑπο- 
Ξ -" -» ς Ἁ Ψ : τ μένοντος ὑγιοῦς πράττοντός τι, διὰ τοῦτο ἡδὺ δοκεῖ εἶναι 

: φύσει δ᾽ ἡδέα, ἃ ποιεῖ πρᾶξιν τῆς τοιᾶσδε φύσεως. οὐκ30 ἐδ 

11. ΚΜ" δέονται ἀεί. 10. αἵ τῶν] Κῦ τῶν. 19. πράττοντός ὮΝ 
ΚΡ πράττοντος. τοῦτο] ΚΡ τοῦτο δὲ. 

ἀκολουϑητικοὶ τοῖς πάϑεσι γν6}] τῇ φαντασίᾳ 109 ἃ 4 αἴαπο 1160 Ὁ 2ῦ 
(38) τ. ν. Θυοᾶ νϑῖὸ νυ θη} 18 δοίαβ Ἰᾶπὶ ἀϊοϊθαγ τοὺς οἰνωμένοις ῬᾺΥ 
οὐ ἡδὺ 6586, μαῖς Ἰοοο, ατὸ 46 πιο]οϑυϊἃ αὐπϑάδτη ἀρὶδασ πἀπᾶθ ρὸν ἀ6- 
Ἰοοξα ίοπθβ νϑὶϊπὶ οχρθαϊτ, ράσατη νἱἀθαΐαν οοπνυθηῖτθ, ϑ'Θα τοραϊδηάττῃ, 
ΘὈνϊοθίαθθι ἰβύατη ρϑυρϑύμδμι οορΊ Ὡ ΠῸΠΝ ῬΟΒΒ56 Ηἰβὶ βυιθβιὺ βι015. απδθ- 
ἄδια ποη τηΐπτβ ροτρθύθα. Ῥγορυίθμη Θηΐπὶ Ἰαγθηξα 8 οβὺ αποὰ ΒΘΤΏΡΘΥ 
ἴδθυθ δϑῦὺ ΘΔΡΆΧ ΠΘῸ ἀυ]οράϊπῖβ ἐαραϊο αἰβοῖξυγ: «διὰ τὴν ἡλίκίαν ἀνή- 
δυντον οὐδὲν ὑμομένουσιν ἕκοντες““ 1840 Ὁ 1ὅ. 

18Ξᾳ. Θυοάᾶ πἰτίαιπθ σϑπουὺῖ δχορίαθαμα θϑὺ, αὖ ἄόϊοῦ (δθα δχίτη- 
5605 δοοιαϊῦ ἃ 36 5α., 56 ἰηΐα5. τηοῦπ αποᾶδπι εἰ ἱποριᾷ ᾿ρβίτιβ δηϊτηϊ 
πϑῦτιβ θοῦ Ὁ 2.54.) ἀδροι]δίαν, 1ἃ ρὲν τὴν σωματικὴν ἡδονὴν Ῥο Ιβδίπηπτὴ 
οἰδποιξαῦ; πϑθαὰθ θηΐμι αἰ δα ΠοΟ Ορτιβ δβὺ πῖβὶ αὖ ὶὺ γϑθῃθιηθηβ αῇἴδοξιβ. 
Ιάθπμι ἰσιδαν αποᾷ ἴῃ 1Π1ἃ ἡδονῇ νυἱδιοβατα οδὺ (αὐ ἴδοι θ διὰ ὑπερβολὴν 
εὖ ἴῃ Ργαντζαξθτη, γϑυραὶ) 8 ἀβῦτα ἰδύπμι Ιᾷἀομθδιη θαμὰ τϑα ατ. 

1ῦ 5α. αἵ δ᾽ ἄνευ λυπῶν... αἵ τῶν φύσει ἡδέων καὶ μὴ κατὰ 
συμβεβηκός κι τ. Δ. ὍΘ Ποὺ ἀἰϊβουϊτηϊπθ σθηθύαμι γΥ. 1162 Ὁ 38 86. 
Οοπίογαπέαν δαΐθιη ἀΐγουβα 'ἰπ τὰς σωματικάς, ἄστη βαρτὰ ἐξελαύνειν 
τὴν λύπην, Ἰᾶτα γοῖὸ ἰατρεύειν ἀϊουππξαν. Αα ΠΙπὰ φηΐη ἡ τυχοῦσα 
(υ8 14) βυΐϊβοϊξ, δὰ ποὺ ορουξϑθῦ ἱρβϑπι βυσρουο αποᾶ τιοῦθο αἰγϊξατα ϑεὶ 
(τὸ ὑπομένον ὑγιές). ᾿Εξελαύνει τὴν λύπην, εῖ ἴοτβ ἔδγταύ, οὐὔΐαιη. απ 
μαι κατὰ συμβεβηκὸς ἀεϊοοίαῦ πθὸ δβϑὺ πιϑάϊοϊπαθ Ἰοοο. 

280. ἃ ποιεῖ πρᾶξιν τῆς τοιᾶσδε φύσεως 1. 6. απδ8 8115 Θδὺ 4818 
οϑὺ, πὸ οογγαρίδ, πθ0ὺ δρϑθῃβ. -- Ποιεῖ τὸ ἡδὺ ρῥτίππθμι τὴν ἡδονήν, 
ἀοῖπᾶθ αὐαοπίαιη ἡ ἡδονὴ ἐνέργεια 650, οὐ μᾶπο γε] τὴν πρᾶξιν. 

Ὁ) 1104 Ὁ 20--8ὃὼ1Ὶ. Θυῦμ ἀ6 ϊβ βϑηύθῃξβ βαρτῶ 1 ἈΡΌΓΘΙΙΙΒ 
αὖ Ῥᾶγ8 ϑϑβοπὺ ΒΒ]. οἂρ. Ὑ8] 6]υ5 αἰϊβρυθαξοηῖβ αὐ δα τὰς σωματικὰς 
γοβριοῖαῦ, μδαπα ποραύασὶ θγᾶσατιβ Θαβθ πὶ ΠΟ ἴῃ ἀπ ἐδηξατη Ῥαγῦθ μὰ 
βρθοίασθ βοθα δὰ υππϊνθυβαην μὰπο ᾿ΙΌΘ]]ππι, αἸρηαβατιθ 6886 ααϊθτιβ Οὐ ἢ ΐ8 
Βᾶθο περὶ ἡδονῆς αὐδοβέϊο ἃβοϊγαΐασ. Οὗ 6 πῦτο Καὶ δχέγϑιηδ οἂρρ. 
οὐ 8 αἴαυθ 111 ἃ 8ὃ--10. 

30 5. οὐκ ἀεὶ δ᾽ οὐϑὲν ἡδὺ τὸ αὐτό: οὐδὲ τὰ φύσει ἡδέα (ν5 1 5α.).Ψ 
8.5 “ 

ἜΕν 

Ι 4 

ιξ κὦ 

ΓΙΑ 

--ο᾽ ἕν -.- 

ὥλννς ἐὐτν Ἀεῖς: 

ἐπξυνς εἶνθ 

ξ “Δ. 

Ψ 
ὄσιανν. 

ἐξ 
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πράν9ι ἀεὶ δ᾽ οὐϑὲν ἡδὺ τὸ αὐτὸ διὰ τὸ μὴ ἁπλὴν ἡμῶν εἶναι τὴν Ἡ τὖ 
ἢ 3 3 2 “- ’ δ Α ’ Ο » 

φύσιν, ἀλλ΄ ἐνεῖναί τι καὶ ἕτερον, καϑὸ φϑαρτά, ὥστε ἄν 

τι ϑάτερον πράττῃ, τοῦτο τῇ ἑτέρᾳ φύσει παρὰ φύσιν, ὅταν 
δ᾽ ἰσάξῃ, οὔτε λυπηρὸν δοκεῖ οὔϑ᾽ ἡδὺ τὸ πραττόμενον᾽ ἐπεὶ 

Ὁ εἴ του ἡ φύσις ἁπλῆ εἴη, ἀεὶ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ἡδίστη ἔσται. 
διὸ ὁ ϑεὸς ἀεὶ μίαν καὶ ἁπλῆν χαίρει ἡδονήν" οὐ γὰρ μόνον. 
κινήσεώς ἐστιν ἐνέργεια ἀλλὰ καὶ ἀκινησίας. καὶ ἡδονὴ 

91, .δ΄ ὙΕΡ1 ΚΡ οὐϑὲν. 

21, διὰ τὸ μὴ ἁπλῆν ἡμῶν εἶναι τὴν φύσιν: (8118 γοργὸ ἡ φύσις 
κ. ἡ ἕξις, (6165 αἵ κινήσεις κ᾿ αἵ γενέσεις 1162 Ὁ 27. 28, πθὸ τηΐηὰ8 αἵ 
ἐνέργειαι κ. αἷ ἡδοναί. Αἰααὶ ΒΠΏΡΙΘΧ οὐ πῶ ΠΟΙ] 18 πλλοτῆ ποη οὶ, 
81 δΔηΐτηδθ τὸ μὲν ἄλογον (φυτικόν), τὸ δὲ λόγον ἔχον ἌΓ Βὶ φυδτη- 
αυαπι ἱπᾶθ αὐἰάθπι ποπάστα οοπϑία »ὅτι ἄν τι ϑἄτερον (νοἱαῦ τὸ 
φϑαρτὸν) πράττῃ, τοῦτο τῇ ἑτέρᾳ φύσει (γο]αῦ τῷ ἀφϑάρτῳ τῷ ἐν 
ἡμὶν) παρὰ φύσιν γ6] λυπηρόν “ (γ8 28); Ροαθυϊηὐ ΘΗ τῷ λόγῳ (μόνον) 
δύο εἶναι ἀχώριστα πεφυκότα καϑάπερ ἐν τῇ περιφερείᾳ τὸ κυρτὸν 
καὶ τὸ κοῖλον (1102. ἃ 80) δυῦ εαἰϊᾶ 6χΧ Ἰερθ δὰ οοποογάϊδτη Ὑϑυ θα. 
Αὖ Ῥυόρυϊαιη μα]. 1. οϑῦ αὖ ἴρβῶ μαύατω πυτηδπδ, ἀἰβοουαϊὰ δἰααθ τπᾶ]οὸ 
ὨΘΟΘΒΒΔΣΟ ἸΔθοσαγθ νἱάθαϊαυ. υδμ ἰπ βϑηὐθηὐίαμη οὖ Αὐ᾽βίοίθ]θβ, 

αὐδηηγῖβ σα]ὰθ ἀπθῖπηι 50 δῃ ὑδ]ῖῶ Ομ πηϊνθυβὼ δἦα5 ἀοούγ πᾶ οἰηϊο, 
οομοϊηδηῦ, οὖ οοὐθυὶ αταθοὶ, αὐϑιηαθδπι ἐγ βύϊδ δηΐτη τθοθρῖβ8θ πϑρϑηδαν, 
Βαθα ἰΐω τᾶγτοὸ δία νᾶυῦῖο τηοᾶο οθηβαθυπηῦ, 

28. 24, ὅταν δ᾽ ἰσάξῃ, οὔτε λυπηρὸν δοκεῖ οὔϑ᾽ ἡδὺ τὸ πραττόμε- 
νον. 1ὴ)86 ψϑυῦϊβ ποὸῃ ϑϑῦ αποᾶ δ θὶσαίαν; ἰσάξειν Θηΐτη οὗ ᾿πύγϑηβι ϊ γτιπι 
6588, 81 ΠῸῚ ΔΙϊαπαθ πούαπι δῦ, Ἰοοὶβ 1168 ἃ 8ὅ οὐ 1109. ἢ 2. δοιηρτο- 
φδέῦν; ΒΕ] οὔ) ὙΘΥῸ ἴῃ γ006 ἰσάξῃ ἀρραγοῦ αἰνθυβαβ 1118 5 παθαγδβ Θ556 
ααδ8 διοδό αἸούαθ βιπῦύ. Αὖὐ 48 βϑηϊθηίι ατιὰθ ργορομπῖθαν αἰ ΠΟΙΠΟΥ οϑῦ 
απϑιθϑβέϊο, ἴση ἴῃ ἰδῶ Ὀγθυϊζαΐθ ρᾶθπθ ἀθβρθυαία. Οποᾶβὶ θηΐμιὶ Δ]]οαΐ 6 
γΘ]1α 185. ν ΟΥ̓ ὈΪβ ΡΥ Δ 0116 νἱἀθαθαγ, οοτητηθπᾶδι! ποο ἐσάξειν η6 ἔμπποϑίο 
πϑύαγαβ ἀἴββθπβτι οὐτιοῖ θυατ, τα ποη ἡ ἡδονὴ ορὑϊτηθτα οὐἱξ, βοᾷ ἀλυπία 
τις ν6] ἀπάϑεια. ϑ΄π ρυΐαβ τὸ ἰσάξον τηῖϊπτιβ τὖ ΘΟμμτηθη ἀοῦαυ ΘΟΙΏΙ16- 
ἸΠΟΙΘΔῚ αὐδῇ αὖ βοϊαύτπν αἀποιηοᾶο τὸ ἄλυπον οχβίβίαῦ, ρυορίθι. ρζϑ8- 
οθαἀθηΐθιη βοηῤθηθίατη 181] β8η6 Πουηΐπὶ τϑπαπϑύπν. ααἰπ ἴῃ ΔΙ ΘΥΆ ΠῚ 
παὐγϑτα παύτπγοθ ραγύθτη παρὰ φύσιν δίαπι τηο]θϑύπῃι δἰ, ΤΡίμδιι ἰσισαν 
αἵ ἄνευ λυπῶν (ν5 1δὅ οὐ) Ναιῃ πᾶποὸ ργοΐθοίο στάσιν ἀϊχουῖβ φυσικὴν 
6886, ἸΙοῃρθ ἀϊνθυβδηι ἃ 11ἃ αἀὐδη 1η8}} ΠΟΙηΐΪη68 ἱπηργο ιναῦθ βαδ 510] 
ἱρβὶ σοιιρδιδγθυιηῦ (γ. 6. συ. 1160 Ὁ 18 564.), αὐδπι νἱσύαξα ἴῃ ὁμόνοιαν 
ἸηΟΥ ΟἸΏΠΘΒ ΠΟΒΙΣῚ ραῦῦθβ Ῥοββίχητιβ οοηγθυίοσθ. -- Ερο πο ἀἷοο: 
Αὐϊβυοίβ! θη, βῖνθ παρθθαῦ πᾶ 'ἴπ τ αὐαδθ οὕτὰ το]ϊατιῷ ἀοούυϊ πῶ Θομβθη- 
υἰνθηῦ βῖγθ πο πα θθραῦ, γϑυθ 8 οουΐθ Ἰθυΐαβ 1Π1ὰπὶ αὐῤίπρογθ᾽ ααδηι τοῦ 
ἰηὐθυρυθίαπαο οἵῆοὶ ροββδιῦ αὰο βίπρτ!α αὐδθατθ βρθοξθηῦ. 

96, διὸ ὁ ϑεὸς .. .: ἁπλῆ γὰρ ἡ τοῦ ϑείου φύσις. Βοπ6 οὕ ΠΪ8 
οοπβθηθδ αὐοᾶ Ἰἰργτο Καὶ 41 ἀϊουηῦαν ΡῸῚ ἀπϑῖη ϑεωρέαν ὈθΘα ββίμηϊ 6586 
1118 Ὁ 1--22. 

26. 21. οὐ γὰρ μόνον κινήσεώς ἐστιν ἐνέργεια .. .: ,ογγῶπὺ Θηΐχη 
ααἱ τῇ ἁπλῇ τοῦ ϑεοῦ φύσει Ἰάοο ποσαπὺ ἡδονὴν ἀιἄ6886, αὐἰὰ ἀρβὶῦ ἃ 
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Ηιὸ μᾶλλον ἐν ἠρεμίᾳ ἐστὶν ἢ ἐν κινήσει. μεταβολὴ δὲ πάντων 
γλυκύτατον, κατὰ τὸν ποιητήν, διὰ. πονηρίαν τινά" ὥσπερ 
γὰρ ἄνθρωπος εὐμετάβολος ὁ πονηρός, καὶ ἡ φύσις ἡ δεο- 
μένη μεταβολῆς οὐ γὰρ ἁπλὴ οὐδ᾽ ἐπιεικής. 

[περὶ μὲν οὖν ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας καὶ περὶ ἡδονῆς 

καὶ λύπης εἴρηται. καὶ τί ἕκαστον καὶ πῶς τὰ μὲν ἀγαϑὰ 
αὐτῶν ἐστὶ τὰ δὲ κακά" λοιπὸν δὲ καὶ περὶ φιλίας ἐροῦμεν. 

82---84. [περὶ μὲν --- ἐροῦμεν] βρυτ. 584. καὶ περὶ] ΚΡΟΡ περὶ. 

αἱ πιοῦν“, Ηδθο θοπένα ΡΙαΐομθηι αἰδβραξαπέιν, αἱ ταΐαβ ὅτε τὸ ἡδὺ 
ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενον κίνησίς τίς ἐστιν (ἄορ. ὅ88.6) οοπβοραῦ εἰκὸς 
τοὺς ϑεοὺς οὔτε χαίρειν οὔτε τοὐναντίον (ΡΒΗΘΌ. 88. Ὀ). Εὖ οϑὺ βῶπθ 
δαούουθ Αυὐϊβύοίθθ βατηπητπι Πα Θη τὸ ἀκίνητον ὃ κινεῖ, ἸΠδατθ ϑεω ἕα 
γ6] νόησις ἐμερ τπΠ8, ἅδε ἀἴσπα οϑῦ »ξοικεν “ἠρεμήσει τινὶ καὶ ἐπιστά- 
σει μᾶλλον ἢ. κινήσει“ 401 ἃ 82. Αὐ ΡΥΙΟΥ ῬΙΟΡΟΒΙ Ο [αἰδῶ οϑί, οὐπ μοι 
ἡδονὴν δα τηούπτη τϑίθυθηβ: απ 46 τὸ οἰ τυ ]θπ8 ἴπ ὔτο Καὶ αφίξαν. Τηῃ 
μοῦ γϑῖὸ ΠΌΘ1Ο απὸ ἴρβὼ ἡ ἡδονὴ αϊοία, οεὺ ἐνέργεια ἀνεμπόδιστος 
6586, ἡ κίνησις (ααΐρρο. αἀπὰ ἀτελής τις ἐνέργεια γο] ἐντελέχεια τοῦ 
δυνάμει ὄντος ἧ τοιοῦτον 50, ν. ΤΥΘΠΘΙοηθατσ ἀθ πὶ. Ρ. 804 5.) ποῃ 
Ρούοταῦ ποῦ ἃ σθμοΥο τῆς ἡδονῆς ἀΐνγονβα γ᾽ ἀρνὶ. ; 

306-28. ποίαπάθπι, ραν θα 18 οὐ μόνον... ἀλλὰ καὶ ρ᾽απο 146πὶ 
ΑἸοῚ αὐοα πιοχ γο06 ἧττον τ Ἧι ῳ 

28. μεταβολὴ δὲ πάντων γλυκύτατον κατὰ τὸν ποιητήν: ν. ΕΠΡ. 
Οτοϑὺ. 394; δὰ ϑαπάθῃι γοσθῖηὶ 128 ἃ 16 (οἵ. 1871 ἃ 25) τϑβριοϊξεσ. 
Βοπέθηνία δτιξθμι, αὰὰὶ βατατηῶ ἡδονὴ «ἃ μεταβολὴν ἀοίγαασϊξαν, νϑτὰ 
αὐϊάθηι 5110 οϑὺ ἰοοοὺ, 5604 δῷ απὸ οὐϊαιη ρ]ὰ8. αἀπδτι 118 Ρ]αἰοπϊοῶ ἀἸρη1- 
ἰαθϊ τῆς ἡδονῆς ἀοτοσούυν. δὲ δηΐτα μεταβολὴ κίνησίς τις; 564 ἀπττ 
τηοῦπβ, πθ ἀϊοατα ϑϑέθγμτιμη 1Ππτηὲ, οὐΐϊαπι ἱπΐγα οαπάθιη 5 παξαγϑμι, 
τηπία ππὐτπτ εἰς τοὐναντίον. Νϑο που οϑῦ αποα γ8 29 86. Ἰπαϊοδίτιν, 

βρα πθίατιθ οοπβίαῦ, ἔπτη μόνιμον 6586 αποάουπατθ ῬγΟ απ δβϑῦ, ἔπι 
γ116 τὸ εὐμετάβολον. Οὗ 1100 " 2--,[,Ὸὸ (τ. ν. δὰ γ8 11): 1166 ἢ 11. 
12; 1239 Ὁ 11--14: ἃ]. 

82---ὃ4, Ἠδο οἰαπβυ!ῶ, 81 «]απαηῦαπι ἤάθιὶ παρογοῦ, ργοθδύτιη 
οββϑῦ, βουϊρίογθμι γ Οἱ αἶββθ ἀπίγθυβασῃ 1Ὁγ. ΗΠ ἀπππὶ 6856, τῇ ἡδονῇ 1ο- 
οατῃ βία τ5δ8βθ ροβὺ ἐγκράτειαν. Ὑϑγυτηίαταθη ἰϑύα (γ5 832---84) πθὲ μυῖ- 
18. ὙΘΥΌΪΒ ᾿ΙὈΥῚ ἀ(θ διμιοϊ θῶ αὐᾶ δαὺ 11δὅὅ ἃ 8 δυὺ 1284 "Ὁ 18 5Βαῃύ, 

1164} 38 

80 

' 

βαύ5 τϑοῦθ ϑχοὶριαπύτσ, πθαὰθ ἴρβ ὈΘπ6 Ππαθθηῦ. Θαοιηοαο θηϊπὶ --. 
ΠΘ οΟπηΐδι Γθοθηβθϑτη --- Βατητηδ, αἰβρυξαίοπῖβ, απ τη. ἀθιποπβίγαναμῃ 
οβϑὺ τὴν ἡδονὴν Ὀοπαπι, ἵστη ῬΙθηθ δοᾶθηι 7πι8 απὸ ἡ ἐνέργεια ορθίτητιπι 
ΟἸΗἶΠ ΠῚ 6586, ΗΪδ ὙΘΥΌΙΒ ἀββουϊὶ ροβϑιῦ ὅτε εἴρηται πῶς ἡ μὲν ἡδονὴ 
ἀγαϑόν, ἡ δὲ λύπη κακόν ϑοιΠΠοοὺ ἀοϊογθιι τπ110 τποάο αὡαὺ 110 Ἰθ6Ὸ 
πα αὐὰ ἀπ πη ατη 6886 πϑια Ἰϑρίνηυβ, -- 

ϑϑα Ἰδτὰ οὐ αῦαν ἡ ἡδονὴ δἴατιθ ἰδύα ἀϊβρυναίίο 46 1Πὰ (Η 123 5α4ᾳ.), 
ἄομῃθο το8 δὰ δβοθ απδθϑβύϊομθβ σουοοθῦ. 
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ΑΔ πδδε 8 μετὰ δὲ ταῦτα περὶ φιλίας ἕποιτ᾽ ἂν διελϑεῖν᾽ ἔστι Θ΄. 

ΝΙο. Θ᾽ οὐ 1 περὶ φιλίας. 

0616 νιάθῦαν αὖ ποηηα}]ῶ, ααδθ βαθ]8 5ιηῦ οογΐ, ἄ πηϊγουβὼ σαθομθ 
1Ππϑύγ18. πτι} 8. ἄθ. διτοϊ ἱὼ αἰδβραϊαυομῖθβ Ὀσυϑθιη  αηΐαν, 

1) υσπι οὐηπῖπο ἴῃ ΝΊΟ., 1 ΡΥ γα 18 ΘΧΘτΊ Ὁ ]Ὸ τὶ ΓῚ ἀρρατθαῦ πᾶπο 
ἴῃ ἄθοθὴ ΕΠἠ᾿ὈγῸβ Ῥδυθθομθηι οαπῃ ῬγΟΡΟΒὶῦο ἱρβῖτιθ βουϊρύουβ Ῥϑυιμι 
ΘΟΠΥΘΗΪΘ, ΨΙΧ οἱ, ααἱ ὑθυσαΐηο 1ταὔθυ οοἰαναση ᾿πύθσαθ ποηῦτῃ ᾿ἱὈΥΆ ΠῚ 
Ῥοβιΐο ποῖ τηυ]ύατη ἀδηᾶτιη 6886 αἰχουῖῦ, Ῥθυϊοα] χη οὐ πὸ ἀΠΠσϑῦν 
ἀθιηοηβίγα θη θ. οοΙα ΡΥ ΌᾶΥΘ οοραίτν απαοᾶ οοπίθηαϊ, 

2) Ὁ πίνθυβυμη δυραχηθηθαμι ἴῃ 11. ΘΙ, αποᾷ πβιναΐο ἀρτα Αὐἱβίο- 
ὑθίθιὴ ᾿ογθ αἰδροβιθαμη πθαὰθ ΟἸΠηἷη0 ἰπγθαῦοϑ ΟΥ̓ Π65. π66 Π]δ]ΟΥΘΚ5 
Ἰδουηδδ πθὸ ΔΙ1ὰπ46 1ηὔγτιβα, οαρὶΐα ργοάθτ νυἱάθυῦυν, Ὀϊραυθϊδατα ποι δβ. 
Τῃ ρυδϑίαθίομθ θηΐμα ὑππὶ αὐϑοβύομθιη ἤδηο δα Εὐμίοα Ῥθυἐϊπθυθ οχ- 
Ῥοπίδαν (-- Ἰ1ὔδ ἃ 81), ὕπτη αἰββθη θη 4 βυμηπῶ τοὶ βϑηΐθηξίδθ 
Ὁ]ϊουτ ΟΟΠΙΠΙΘΙΠΟΥΘΗΙΥ --- 116 Ὁ 106. πᾶθ γϑῖοὸ ῥῃ]]ΟβορμΒ δᾶ 
Βα ΟΡΘΙΠ. ΘΟΠΥΘΙΒΒ ὈΥϊηλαμ (-- 1102 ἃ 88) αἰδύϊηουϊβ σϑπθυῖθαβ 
αὐἱα 510 διηϊοι(ω οὖ αὐ8]65 οχϑιδίαηῦ ἀοοθὺ: ὕπτη θηΐῃη ἀϊνθυβαθ 880 
Ῥγουῦ ἴρβαμπι τὸ φιλητὸν ἀαῦὺ αὐ}16 αποάάδηῃ 510 δαῦ ἄσ]οθ δαὺ μοηδϑῦπτῃ 
-- 1108 ἃ 80, ὕμπι 4110 τηοᾶο ἀϊνθυβοβϑ 6886, αποηΐωπι ᾿πύθυ α 108 Βαπὶ, 
ἴῃ ἀποαῦοαιθ σθπθτθ δῦ Ρᾶγ68. 6886 δῦ ἀἰβρδυθθ 6586 ροββίηῦ, αὖ δὰ 
βουυδηᾶδιη τϑούπι τοὐϊοποτη δθαπδ!ὐαΐθ απδᾶδτη (ὡς δίκαιον, κατ᾽ 
ἀξίαν) ορὺβ 5ἰὺ --- 1159 Ὁ 24; αηᾶθ νἱἀθοιθαν δτηϊοῖ θα, απστα δ ΟἸμη6 
βοοιθύα 8 Ὁ πὰ ὑπτη δια ΤΟΙ ΡῈ] οαπὶ αἀδ6 Ῥοτίθοία βοοϊθίαβ δῦ Ῥ6ὺ- 
ἀϊπουθ, ρούθυπηΐαθ ῥγὸ ἀϊνθυβῶ υϑὶραὈ] θῶ θ Ομ ον πηδίϊομθ φιλέαι κατὰ 
τὰς πολιτείας οδύθῃαϊ; πο τηΐπαβ, αὐ8ὸ 11118 στη 5. βαηῦ, ἱηπαΐίαθ οὐ 
αὐδδὶ πϑῦατα!]θβ διηϊοιυϊδθ αὐἱρὰβ ἀοχηθϑύϊοα βοοϊθύαβ οοηθ πθίθυ Πἷπὸ 
τϑοῦθ ρουβριοἰδηθαν --- 1162 ἃ 88. --- Εἰχροβιδ, δυαϊοἰ αν ατα πϑὐπγᾶ, 58πῸ- 
οραϊ -- 110 Ὁ 86 αἰΐοτῶ ρᾶγ8 αἰβρυθαιομπβ ααῷ δα νἱὔαθ τπιϑιπὶ ργδθ- 
οἰρίθατ ααἱθαβπδπι Ἰοοῖθαβ ἃ οὐονύαθ διηϊοουτπι αἰ ββθηβίοποβ αἰ7πα1- 
οαπᾶᾷδο (--- 1164 Ὁ 21), φαὺ οἴβοία, Ἰηΐου Ρ]π 65 αἰβρθυθθηάδ 5ἰηὐ (---116 
ὦ 86) δαὺ ᾿πηπιπθαῦο βοοϊθύα 5 ἐππἀδτηθηΐο οπηηΐπο υἱποα]πτη ἀπὸ ὁ0η- 
7αποῦϊ ἔαθγαηῦ ἀϊββοινὶ ἴὰβ βδιὺ (-- 110ῦ Ὁ 80). -- ΠΘΟΘΏΒΙΒ γογῸ 118 
οἰ Όπ8. ααδ γοιῶθ δ οΙ 886 ὈΥΌΟΡΥΪα, 6880 ἀἸούδ, βαπῦ, Ἰᾶῖὴ οἰβοῖθαν 
ῬΙαπθ θοᾶάθιη δὐρῶ ὙΘΙῸΒ ὩΠΊΪΟΟΒ δηΪΠηΟ ΠῸΒ 6886, 40 ἀπμηγηοο π6 ἴπ|- 
ῬΥΟΌΪ βίπηαβ δυρῶ ΠοΒΙ ΘΟ ρ808 βίπχαβ δου: αὖ ἴρϑὼ διηϊοιθω νἱαθαύιν 
Ο586 ὈΓΟΌΪ ΒΟΙΏΪη18. νἱΐϑ οἤδιδα αὐδϑὶ οὐ ἀϊαθαύω αἰύτα 881 ᾿ρϑῖτι8 ἤπΘΒ 
- 1166 Ὁ 29." : 

Οοπδυμηχμηαια 516 δύατιθ αι βοϊαὐᾶ, απϊνουβᾶ τὸ Βα θ]απρτηῦαν βίηραϊα 
οδρίθω, αὐαἰθαβ αἰῆπιθβ πούϊομϑβ ὑγϑοίαπίαν ταῦ ατιϑθϑέϊομθβ αὐδοᾶδπι αδ8 
ἄθ διηϊοϊὼ τιοΐαθ βαθὺ οχριοθηΐασ. Θυΐ ἴπ τὸ ἴα ἀρὶὺ Αὐὶβύ,, αὖ 
αὐϑιηαθδη) ΘΡΥΘΡΊΘ ῬΥΪΟΥῚ ἀοούγϊηαθ βαρυθηϊθαῦ ὑδίηθηῃ ἱρ86 ῬΤῸ ΠΊΟΙΘ 
8.0 νΥἱχ βἰρῃϊδοοῦ αὐϑηθαμπι βίηρυϊα, αὐαδθατθ δα τοπὶ ἰδοϊαηῦ, πλα]ζοατιθ 
ταΐητ8 ΟΌΥ Ἰοοΐβ δίατπρ ογαϊηθ ἴδω αὖ ῥΙδοιὶδ βιηῦ ἀἰβροδιύα, Εἰδὺ Ἰριθατ 
Ἰουὶ ποπὶ οαρ. ὕ περὶ εὐνοίας, ὁ}. 6 περὶ ὁμονοίας; οδριῦθ᾽ 7 ἰηγοβέϊ- 
σαΐαν απἱ Παὺ αὖ ΔΙΙΟΥ ΘΟΤΌΠΙ ΤΠΔ ΠΟΥ 6856 βοϊϑαῦ ααἱ οοηἰα]θυηῦ θ6Ππ6- 
βοῖδ ααδιῃ δου ααἱ φοοθρουϊηῦ; αὖ οαρ. 8 ἀοοθίαν απὸ βθηβϑῆ οὗ δρυὰ 
05 τὸ φίλαυτον Ἰαυὰϊ 510 αὖ νἱξϊο; ἀθὶπᾶθ τθρθύϊθαν αὐδοϑῦϊο ΠῚ 

γίτο Ὀοαύο ορὰβ 810 δπιϊοῖβ οἂρ. 9; αὐἰᾷ ἀθ πθτηθγο διη!θογατῃ β[αθαθῃ- 



τ 
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ἄττα 518 οἂρ. 10; αὐγαπι ἴῃ βου Π15. γΘ 8 ΤηΔρῚ5 ᾿ηαϊσθαηῦ Δμλ 015. 8 ἢ 
ἴῃ δᾶνουβῖβ οἂρ. 11. Οπδβ ᾿ηΐθυ ατιδιθβέϊομθβ ἀππηὶ ραββίτη τὸ συζῆν οὖ 
πιδχίταθ φιλικὸν ΘΟΙΠΤηΘΙηογαΐαμι 5ἰῦ, δχύγθιηο οἂρ. (123) πὸ ἑᾳ πα 8 1 
«ἃ Ιἀοηθδπι Ῥθυογα ΠΟ Π ΘΠ οοπγουθιξυτ: τὸ συζῆν Θηΐπι ΡΟ  ββίταστη ΒΡ68- 
οἰδνὶ ἴπ Οὐμηὶ γογὼ δ] Ἰὼ ἴπατιθ δοάθιῃ ἔπτι ρυοῦδθ βοοϊϑία 5. ἔγιιοῦαση 
ζπτῃ τη8] 86 ΠΟΧΘΠ] ΘΡΡΌΘΥΘΥΘ. 

8) Οὐππῖβ μᾶθο ἀϊβραύανο ἴζὰ οδὺ ᾿ἱπβυϊαία (14 αποᾶ γ6] 6 Ὀγθνὶ 
Ἰοξῶ δρίδοτηθ ργορϑῦ:θ6 νἱαάθαῦαυ), αὖ ἔδο1186 οβύθπαὶ ροββϑὶῦ, σψ  αῖββθ 
βουϊρέοσθια 48 ἰρβῶ διηϊοι ἐῶ απδηθατῃ ροββθὺ ρΊθπαπι ἀπάϊατπο ἀοοίνϊπδγη 
ΘΟΙΏΡΑΥαΥΘ. [ΠΒΘΥΨΙῚ 1 οὐ] οουτη βοϊθηὐίδθ οὐ γϑυὰτη απϊᾶθηι οϑὺ οὖ 
τητ ἐϊ8 τηοαβ ἱπαϊοαῦαν; 5604. Ἰοηρθ αἰϊπα, γθὴ ἀπ δὰ Ἐδμῖοα ρου ποὺ 
βοσγυθραύδπι ἴπ ἀπτπὶ ΟΟΙΙΡΙΘοὗϊ; δἰϊαᾶ,- [8 ἀρθγθ αὖ Ῥγὸ τγϑύϊομιθ ὑπὶ- 
γϑύβαθ θὔμιοθθβ βίηρτ!α γ6] ΘΟ ΡΥ μοπἀδηῦαν γ6] ἰδ] πσαηΐαγ. ΠΙΧΘΥΊΒ, 
Βὶ 14 πιαχίτηθ ργοροβιθαμι οσαῦ αὖ τοιαθα ΕΠ Ηϊοα Βαρρ]θγθηΐαυ, ἀθ πδο ᾿ 
αὐδπὶ Αὐϊβϑύ, ἀἱοιῦ φιλέαν γοοῦϊβ ΠΟῚ ὍὯΠῸ 0600 π60 οοὨὔίητιο ΠΟ δρθη- 
ἄστη ἔαϊθδθ; Ὡθαὰθ ΘΠ] σΌΠοτδ, ΘΔ ΠΙΒΑΓΤΏ 501ππὶ ΟὉ απ γἱΐῶ μαμηδπδ, 
ὩΙΏΪΟΙΒ δρϑαῦ πίοι 86 αἰδουνθ, βοα θὐΐδιη τηὺ ΠΟΙΏ]ΠΘ6 Ἰρβῖὰ8β τῆς φιλίας 
ἀϊνουβω αϊοὶ (νυ. δὰ Θ 1). Ουδθ ἀπῦτῃ 1ζὰ 5ἰπύ, 46 1060 (δὶ δ]ῖατιο τηοᾶο 
᾿ποουδαβ ἔδοῦιβ 510) ἀπθιὰ 1]. ΘΙ ἰηΐου οδίθυοβ 5101 ροβύα! δῦ ἀ1{ 01}}15 
αὐδοβόϊο οὐδ; 81 απο οοπβία, αβοϊτξὰ ἀθυθαμῃ αἀϊβραϊαίίοπθ ἂρ νἱῦ- 
ἰαξθυβ (10. Γ--Ἴ 11) δὰ ἰδίῳ δαἀϊξασηα ραύιϊββθ. Οὐδρυορῦθυ 81 αὉ185 
οοπίθηαουῖδ, τηθᾶϊοβ ᾿ρβῦση δαοίογθιη Ποβ 1]. ΘΙ ἰπέθυ αἰτατηαθθ περὶ 
ἡδονῆς ἸΙΪΌΘΙΠπα (Η 12 5βα. οὐ Καὶ 1 854.) οοπβυϊίο ἔδοῖββθ, αὖ ἅθ διηϊοϊ 
ἈΘ 65. ΠΟΗΠῸ]]ὰ περὶ ἡδονῆς αἴἴονττοῦ αὐἱρυβ ῥοῦ οὐ ἱπιρουίθοίω ἱπδὺϊ- 
ἰαύο δα ρμοβύθυϊογθπι οὖ διβοϊυΐαπι θχρ]θυθύαγ: Ῥᾶττιτη ργοΐθοῦο ΘΟΏΒ6η- 
ἰαηὸδ, οοπύθμπαιϊδ; υἹἀθ αν θηΐτη 1άθὴ ῬΆΘη6 ἃυ Ποίοβιιβ ἴῃ ΘΟ ρα γϑ 15 
απδδὶ οὖ ϑαρθηῖβ ἀοοίτγϊηδθ (περὶ ἡδονῆς) ΔΌΧ 115, ααἱ θοάθτη ἐθπιροῦΘ 
Ἰρβδιη ΘΙ Ἰᾶτῃ 5101 ργοροβιύδιη (περὶ φιλέας) ἴΐωι, Ῥοτύγωοίαῦ αὖ 46 το]]- 
αὰο ἀοοίσπμδθ οοΥΡοΥα ματα 10 ΒΟ] οἱ π8 510. 

4) Τηΐθυ θῶ αἀπᾶθ 8110] ἀθ τῷ οδάθιη Ἰϑσαπίαν οἵ. ἱτηρυῖτηϊβ Αὐὶβῦ. 
Βμοῦ. Β 4: Βυᾶ, Η 1--1ὃ; ΜΝ. Β 11--1ἴ; ἀοίπάθ Ρ]αὔομϊβ Τιγβίῃ; 
Χρπορη. Ηϊου, ΠΠ, 1--ὔ, 

ΘΙῚΣ ν. 11δ6ὅ 8 8--81. Ρϑυ ὑούπτη ποὺ οδΡ. (. γὰρ γ8 4) 1ὰ οβίθη- 
αἰδαν διὰ τέ ἕποιτ᾽ ἂν περὶ φιλίας διελϑεῖν. Οαδ ἴπ τ ἀπρ]οχ τα μη 
Βθπὰβ αῇογύαν: μοβίαπδη θηΐπι Ὁ ἰπἰθο ΘοΟπηπιθηπογδύθπι θϑῦ, ομϊββῶ 
Ὁτα] οἰ] ἀαὖὺ νἱγίιψαμη ογάϊπθτη Ῥ]Θπσπὶ πῸΠ 6886 δαὺ νυἱγυπἐϊβ οραβ ἴτπη- 
Ρονἔθούαχῃ (ὅτι καλονο, Ῥτορογαῦαν δὰ δ] τη “Δοπιοπβέγα ϊομθιη (ἔτι δ᾽ 
γ5 4), ον» ὅτι ἀναγκαῖον “ ,ν αὖ 880 ἤπρϑιῃ (οὐ μόνον δ᾽ γ8 28) δᾶ ρῥυϊῃβ 
ΠΙυὰ ὅτι καλόν τοἀοαΐαν. 

4, ἔστι γὰρ (ἡ φιλία) ἀρετή τις. 31 οϑὺ νἱτύπβ, ργοΐϑοϊο βῖπ8 τηογῶ 
ἀ6. διμϊοιθ ἃ ἀροπάστη οὐ. Τπΐνουβα θηΐπι ἀἰϊβραύαύῦϊο ἱπᾶθ ἃ 4 18 ἀβαὰθ 
δα Ζ οχύν, δα υἱνυθψαύθτη βρθοίαθαῦ, δΐαπθ αἰδίπηο Ἰοοὺ Η 1--1 ἰᾶ6ο ἡ 
ἐγκράτεια δἀ]θοία, αὐἱὰ οὐ ἴρβῶ ἀρετή τις ἀϊοίξατ. ϑ΄Ίη. οὐἱῦ διηιοι ϊα 
Ὑἰγύτιβ, τηογϑ} 18. θυ Ἰοουβαὰθ 111 ἀπίθ θυ Ζ ἄθθθυὶ νἱάθθιίατ. --- 
[ιορϑοὶὶ ΥΘΙῸ Πᾶθο ἴῃ πιθπέθηῃ γϑηϊθὺ 1118 τηθαϊοουιίαβ “ὶ 12, αὐδ6 πἰδὶ 

Θι γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρετῆς. ἔτι δ᾽ ἀναγκαιότατον εἰς τὸν τιόδα« ο, : 
Ὃν" ἄ ὰ λων οὐδεὶς ἕλοιτ᾽ ἂν ξῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ὅ τἈρεΝε Σ βίον" ἄνευ γὰρ φίλων ς ἕλοιτ ἂν ζην, ἔχ ἤιδει 

“, ΄΄..- ς. . 
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πόδιε6 ἀγαϑὰ πάντα᾽ καὶ γὰρ πλουτοῦσι καὶ ἀρχὰς καὶ δυναστείας Θι 
κεχτημένοις δοχεῖ φίλων μάλιστ᾽ εἶναι χρεία᾽ τί γὰρ ὄφελος 
τῆς τοιαύτης εὐετηρίας ἀφαιρεϑείσης εὐεργεσίας, ἣ γίγνεται 
μάλιστα καὶ ἐπαινετωτάτη πρὸς φίλους; ἢ πῶς ἂν τηρηϑείη 

10 χαὶ σώξοιτ᾽ ἄνευ φίλων; ὕσῳ γὰρ πλείων, τοσούτῳ ἐπισφα- 
λεστέρα. ἐν πενίᾳ τὲ καὶ. ταῖς λοιπαῖς δυστυχίαις μόνην 
οἴονται καταφυγὴν εἶναι τοὺς φίλους. καὶ νέοις δὲ πρὸς τὸ 
ἀναμάρτητον καὶ πρεσβυτέροις πρὸς ϑεραπείαν καὶ τὸ ἐλ- 
λεῖπον τῆς πράξεως δι᾿ ἀσϑένειαν βοηϑεῖ, τοῖς τ᾿ ἐν ἀκμῇ 

6. καὶ δυναστείας} οπι, ΚΡ, ὑπο ον ε βοηϑεῖ!] ὁχ ἀπὸ (υὖ νἱα.) ΝΡ, 
βοηϑείας ΚΌΤΙΡΟΡ, 

ἀροββοὺ τὸ πάϑος τοῦ στέργειν οἷς δμιλεῖ ποιηΐηθ. φιλίας αἴρσπα ὁθη- 
βϑηᾶα ογαῦ; ν. δᾶ 1120 Ὁ 19 5ᾳ. ταῦ ργδϑίθγθα ᾿φιλέα καὶ μῖσος 1100 
Ὁ 22 ἴῃ πυϊηο1Ὸ αἰοούσθιη: ΘΥΡῸ Αὐϊβῦ., αὶ οὐμίοαμη νἱγθαΐθπι ἀδἤπίαῦ 
μεσότητα περὶ πάϑη καὶ πράξεις, ῬΥΟΙΒΒ. 5101 οοπϑίαγοῦ βὶ μεσότητά 
τινὰ περὶ τὸ φιλεῖν (καὶ μισεῖν) γΘ]]16 818 νἱν θα θιι5. θἰ μ1ο15. Ὁ] αη χ᾽ βϑθῦ. 
Νϑαὰθ ἀβασδτι αἰχὶῦ οαν 8110 τηοᾶο ἀροηάθμη Θβ86. ἱπα!οανου, -- βοα 
γἱὰθ οὗ δὰ νβ 28--81. 

4 5. ἔτι δ᾽ ἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον: 1ᾷ αὐυοᾷ ἀθίποθρῃ 1 ὑτο- 
Ὀαύτν, τὖὖ ἀηϊοϊ (ἰὼ ΠῸΠ ΤΠ ΠτΙ8. 1 ΒΘΟΠΟἾΒ ἀπᾶπι ἴῃ Δάνθυβὶ8Β. ΤΟ] 
(-- γβ 11. 12), ποὴ 1ὩΪπ5 ΡΌΘΙΠ αὐδπι Β8Θ}1}1 ἀὰὺ βογθηῦὶ δοῦαὐ! 
(--- νβ 10) πϑοϑϑβαγὶ 6886 ἀϊοαύαν. Νοθββαυταπι αΐθιι πὶ νοοῦν 1ᾶ 
αυοά 1072 Ὀ 11-1κ1ὃ ἜΜος ὑγΐω ααδ ἀναγκαῖα Βαμὺ ταθάϊαμ τομποὺ Ἰοοιιη 
οὗ οὐκ ἄνευ τὸ εὖ“; οὐϊΐαπο ἀτηϊοϊοϊα, ἰδα ἴῃῦθον ΘᾺΒ 165 ὧν προσδεῖται 
ὁ εὐδαίμων 4 9--11; οἵ, 1097 Ὁ 8--1; ν. τὴν εὐετηρίαν γ8 8. 6δ8η- 
ἄθπιαπθ 1098 Ὁ 26. ὅπ πᾶπο ἴῃ ηθδον ἀἰββουαῦαν, Ἰδπὶ ποὴ ἀθ νὶτ- 
ὑαύθ αυδάδηῃ ἀρθύαγ; οὖ ἃρραυοὺ τὴν φιλίαν αὐἂθ γ8 ὅ---16 αἰοαξιν 
ΠΟῚ 6886 Βανι ϑηϊτπουαπι 56 δἰϊαιθτῃ ἰπῦθυ ΡΊΌΥ68 βοοϊθίαξθυῃ, ααδ 
βᾶπο ἰᾶθο, αποᾶ ἤογβιθαμ πθὸ Ὅ6η6 παϑοδῦαν πθ0ὺ ρϑιτηϑηθαῦ ΠΪδὶ,, μετ᾽ 
ἀρετῆς“ τῶν κοινωνῶν, παιιᾷ ἀοδίποὺ ἐκ τῆς τύχης ἃρία 6586. Απηοῃ 
ἡ φιλία ἀὐδθ νἱγύπβ θϑὺ ἴῃ 680 οὐ αὐἱ ἴρ86 ἔχδι φιλικῶς, οὖ 11ὦ απ 
εα νἱδαϊα ἀοβιογαῦαν ὡραᾷ θυ αὐἱ ἔχει φίλους Ὁ Οποᾶ ἀἰβουϊηιθη 5] 
Αυϊβύοϊθ!θβ, ποῦ ἀθοθρῦαβ πογαὶμῖβ φιλίας πιοϊδοῦθ, ἃ ἰμῖῦ10 ἀθβου  ρβιββθῦ, 
τα] ῦῶ (ραθο0) Ρθὲ διαρίαπι πῶπὸ ἀἰθραθαθοπθιη ΘΓ αἰϊῶ γαύϊομθ ἀἰϊβρο- 
Β158θῦ, 

6 οὖ 11. καὶ γὰρ πλουτοῦσι .. . ἐν πενίᾳ τε... 1μᾶθ δβὺ αὐδθβύϊο 
111 ρτοροβίίω πότερον ἐν εὐτυχίαις μάλλον 'φίλων δεῖ ἢ ἐν δυστυχίαις. 

192-106. Ἐγχορρίᾶ νοοθ πρὸς ϑεραπείαν γ8 18 οἸηπῖα, μᾶθο διὰ ὉΠΠΌΤ 
τὸ καλὸν τοίου νιἀθηΐαγ, Νϑο ὑδιηθη ἰᾷάθο απο διηϊοὶ δὰ ἴρβᾶπη γὶν- 
ὑαύοια οὐ δὰ ἐνέργειαν ἱπᾶθ παύση πἀβῦτὶ παρθηῦ (βοηϑεῖν πρὸς γ8 14), 
γαΐητβ τῶν ἐκτὸς ϑιιμύ. ὟΣ 1099 ἃ 82 ἀδύνατον “γὰρ ἢ οὐ ῥάδιον τὰ 
καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα᾽ πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται ντς μηϑϑὰ 
φίλων... οὐ 1100 Ὁ 28 ἀνάπαλιν δὲ συμβαίνοντα... λύπας τὲ ἐπιφέ- 
ρει καὶ ἐμποδίέξει πολλαῖς ἐνεργείαις (απο Θηΐπι αὐᾶπᾶο ἀθοβὺ 
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νοῆσαι καὶ πρᾶξαι δυνατώτεροι. φύσει τ᾽ ἐνυπάρχειν ἔοικε 

πρὸς τὸ γεγεννημένον τῷ γεννήσαντι καὶ πρὸς τὸ ψδννῆαδαι 

τῷ γεννηϑέντι, οὐ μόνον ἐν ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ ἐν ὄρνισι 

καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ἕῴων,. καὶ τοῖς ὁμοεϑνέσι πρὸς ἄλ- 

ληλα, καὶ μάλιστα τοῖς ἀνθρώποις" ὅϑεν τοὺς φιλανθρώπους 20 

ἐπαινοῦμεν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις καὶ ἐν ταῖς πλάναις ὡς οἰχεῖον 

ἅπας ἄνϑρωπος ἀνθρώπῳ καὶ φίλον. ἔοικε δὲ καὶ τὰς πό-' 

17.158. “πρὸς τὸ γεγεννημένον --- γεννηϑέντι) Θχ ὑπὸ (οἰ νἱἃ.) ΝΡ; ρυΐῃϑ 

πρὸς τὸ -- καὶ οι. ΚΡ, Ῥοβύθυταβ πρὸς - γεννηϑέντι οι. ΤΡΝΡΟΡ, 

22, ἅπας] ΚΡ πᾶς. 

ἐμποδίξει, ἰάθμι αὐᾶπᾶο βαρροίϊ βοηϑεῶν ἀρρατοῦ). Μογδίαν ἴῃ Π]8 

Ἰηΐγα ὁ. 1 9. 
16. σὺν σε δύ᾽ ἐρχομένω: ,,κκαί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν 

»ὕππως κέρδος ἔῃ“ κ΄ τ. Δ. 1|. Καὶ 224. 
Ἰάθιι νϑύβιιβ ἰαπάδίαν 1281 Ὁ 14. - 

10--ὃὁ9. Θυοὰ ἰππαίατη δῦ, ἰξοσστη ἀναγκαῖον ουιῦ (ν8 4), 864 δ110 
μπιοᾶο αὐααθ βαρτῶ (,,εἐς τὸν βίον“). Νϑαιθ ᾿ππαδιτη τὸ ἔχειν φίλους 
οβῦ, πθὸ αποᾶ οϑὺ ἱππαῦππι ἱπέθυ θὰ οὐ ὧν προσδεόμεϑα ἰρϑαπινγθ υἱν- 
ὑπβ οὐδ, 868 αποὰ δα Ἰθρθιι ποποϑύαθβ οοπξοντηαύιπι ἢδὺ νἱνθαδ 80, 
παερναννα αὐἱάδηι ἱπιρϑύτιβ αὰὸ δά ααοξάδμῃ ααὶ ποϑύνϊ δηὖ ΒΘΠΘΙῚΒ αὐάα- 
οἴταθσ. Ετ ἰρτξαν ἰδία αὐἰάθια ἡ φιλία ἱπίον τὰς δυνάμεις καϑ' 

ἃς παϑητικοὶ λεγόμεϑα Β 4.᾿ 
18. καὶ ἐν ὄρνισι: ἃγιοΐθια ἰπίου ραγθηΐθβ οὔ Ῥρα]]08. (μθατθ Θπϊπὶ 

Ἶδν δᾶ βοχαῦπι ἱπίθυ 86 διπουθπι, ααἱ ἰύθιη παῦιινα}18. δῦ 1102 ἃ 16, 
γϑβρίοἰδαυ) νὰ 6. σ. ἴῃ Ῥθρά τοῖα 618 "Ὁ 1 56. 

19. καὶ τοῖς “ὁμοεϑνέσι πρὸς ἄλληλα : οὐϊατα αἀαᾶ ποὴ βἰηῦ ρδυύθηΐθβ 
οὐ ρ}}1. Πρὸς ἄλληλα 56. ὑπάρχει φιλία. Τύθμι ρεἰοὺ ἔϑνη ἀἸοὶ ξῴων, 
ἴῃ ααϊθυβ οἱ αὐδπᾶο τὰ ὁμόφυλα μάχεται (008 Ὁ 22) γ6] οὐχ ὁμόγονα 
συναγελάζονται (610 Ὁ 18) τηθηηογΆ 0116 νἹάθέαν, 

30. ὅϑεν τοὺς φιλανϑρώπους ἐπαινοῦμεν: γ. γ8..29. Νιμϊταπι 
Ἰασαϊ οϑὺ, πο ΔΙ ΠΘΠ ΠῚ 6586 ἃ γ6 αὰδθ μάλιστα 510 ΠΟΙΏΪΗ18 ΡΙΟΡυΪα, 

22---28, φαθπιδατηοά μη πρὸς τὸ εὖ τοῦ βίου 5βἰηρτ δμιϊοῖβ οσοηῦ 
(ν8 4-ξ.2), ἴω οἰνίατη φιλέα Ρ] αν γησση δα τορι] θαθ βαϊαΐθιη. νϑ]θῦ. 
ϑδπο ἰριθαν τοῦ τὴν πολιτικὴν φιλοσοφοῦντος (1102 Ὁ 1) οΥῦ παὖ 46 
τοι απδογαῦ. Θαοᾶδὶ ἀτηθίσαῦασ αὐἱὰ πὰποὸ φιλέα ἀϊοαύαν, ἄθητο 
ποσὰ πούϊο Ἀρρδυθοῖθ. ϑρθοΐαῦ θηΐτη Ἰθχ οἰνιἰωὐῦβ 6ὸ ρούϊαβ αὖ δηΐτηο 
βἰηὺ φιλικῶς διακειμένῳ ἰηΐογ 56, αἀὐδτῃ αὖ Ῥυῖναὐβ βιηὺ 8τη]οῖ ; ΠΘῸ 
διάϑεσις ἰδία γ6] ἕξις φιλικὴ οἰνίατη ἴάθιι {]πᾷ ὀβὺ αὐποᾶ φύσει ἐνυπ- 
ἄρχει ΠοΙηϊηΙθιιΒ. --- δθἔθγυση ἰὼ σοπῖβ φιλέας αποᾶ δὰ οἶνγθ8 ρϑυῤιηθὺ 
ἰπΐϑι διηϊοϊἐϊδ5 ἱμἴθυϊοσθ Ἰοθὺ ϑβῦ συ. 6. Ρ. 1171 ἃ 1ὅ β8ᾳ. ,,ΘυῈλὴν πολιτι- 
κῶς“, οὖ αὐὑᾶθ Ἰδορὶβ Ἰαὐουΐ τηδχίπηθ ρδοοὺ ὁμόνοια ἃ γϑγῶ διη)ϊοἰ 
ἰϊασδηθατη αἸουτθ, αἰ] ρθηΐθυ 1 6. οβέθμπαϊαν. 

22. ἐοικε δὲ καὶ τὰς πόλεις συνέχειν ἡ φιλία καὶ οἵ νομοϑέται... 
ἢ τὴν δικαιοσύνην : ταθτη]πογῖβ θηΐτη οὗ αποδάδιῃ 1πϑυλἐϊαθ σϑηὰβ ἰὔθι ! 

σύν τὲ δύ᾽ ἐρχομένω" “ καὶ γὰρ τιδδα τό 



δ0θ ΔΕΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ΕΤΉΙΟ. 

165 528 λείς συνέχειν ἡ φιλία, καὶ οἵ νομοϑέται μᾶλλον περὶ αὐτὴν Θι 

᾿ σπουδάξειν ἢ τὴν δικαιοσύνην᾽ ἡ γὰρ ὁμόνοια ὅμοιόν τι τῇ 
38 φιλίᾳ ἔοικεν εἶναι, ταύτης δὲ μάλιστ᾽ ἐφίενται καὶ τὴν στά- 

σιν ἔχϑραν οὖσαν μάλιστα ἐξελαύνουσιν. καὶ φίλων μὲν ὄντων 
δ γεν Ὁ: ΄ , ἥ ὦν , 
εοὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης, δίκαιοι δὲ ὄντες προσδέονται φιλίας, 

εχαὶ τῶν δικαίων τὸ μάλιστα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ. οὐ μόνον κε 
: δ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀλλὰ καὶ καλόν τοὺς γὰρ φιλοφίλους 

,, 80 ἐπαινοῦμεν, ἥ τε πολυφιλία δοκεῖ τῶν καλῶν ἕν τι εἶναι, 

δ Σ μα μὩ- 
“-«ἰς 

-- “ρετη  “ ν Ἐκ ΑΝ , » ᾽ ν Ω δε ὰ καὶ ἔνιοι τοὺς αὐτοὺς οἴονται ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι καὶ φίλους. 

29. φιλοφίλους] ΚΌΡΟΥ φάους. 81. ἔνιοι] ΚΡΤΙΡΟΡ ἔτι, οἴονται] 
τ ΚΡ οἷόν τε. 

συνέχειν (1189. Ὁ 82),.ᾧ τῷ ἀντιποιεὶν γὰρ ἀνάλογον συμμένει ἡ πόλις “ 
10. 88; αὐοα αἀὐὰπὶ πδχῖπιθ Παῦ Ρθι τὸ γαρέξεσϑαι (1188 ἃ 8--ὅ), 5Βθααΐ- 
ἀπ ν6] κατὰ τὸ ἀντιπεπονϑὸς αποάδιι τποᾶο ροβυμ!ατὶ φιλικόν τι. 

20 5α. καὶ φίάάων μὲν ὄντων οὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης. Οποπίαπι ᾿πἴνα, 
ἱπᾶθ ἃ Θ᾽ 9 νϑιῦὶθ ἀϊβραΐαξϊαν οὐ απαύθπαβ 7αβύασπι οὐϊανη ἴπ Ὡιη]οἰ 1, ΟὉ- 

᾿ βουνδπαθπιῃ 80 οὖ αὐδύθηιβ διηϊοϊ ΐα αἰΐᾶπι οὖ ἔθγθ οοηὐγαυαπι ἸΘρΌτα 
βοαπαθαν, Ροβύροπμδπθαν ππποὸ ἤᾶθο. Νϑαὰθ θηΐτη ἔμοῖ]θ αἰοῦι, αὔγαμῃ 
Ἶᾶατα οθυύασα αποάάδηι αδεϊθϊαθ σϑπὰβ (νοϊαῦ τῆς κατὰ μέρος) αϊοαΐαν, 
ΔΏ ΟἸΛΠΪΒ πὸπ Θχοθρύὺἃ 1Πἃ αὐδθ οπιηΐπο τελεία ἀρετὴ οδβῦ: οἵ, 1129 
Ὁ 21--81. ; ͵ 

28 --3Ξ1. Ἠθάϊίπν δα ἰῖὰ αὐοᾷ γ8 4 ρυϊασπι ογαῦ. ποδὶ θηΐτη 
πη] οἰ ἶϊῳ καλὸν οϑὺ οὖ ἐπαινετόν, υἱγῦτιβ δυϊῦ πἰϑὶ ἕουίθ ἕξις ποη βὶὺ (τῶν 
γὰρ ἕξεων τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς λέγομεν 1108 ἃ 9). Οπδοιοηίί θυ 
ἰσὶθαν,. ἤὰπὶ ἴδ Αὐἱβύῦ, νϑῦ ἕξιν (ἠθικὴν) 6888 τὴν φιλίαν, ὑτῖαι 18 
οομϑίοταπᾶδ βαπῦ απαᾶ8 δἀδαπίαν τοὺς γὰρ... ἥ τε... καὶ ἔνιοι. 
ΟΘαουτπι απο αἰψίτηθτη οδῦ, Ἰθυΐϊαβ νά θ σαν ὕππι ργορύοε 11πἃ ἔνιοι 
οἴονται, ὕὰατη αὐἷα ἰηᾶθ αὐαοᾶ Ὀοπὶ τγὶτὶ δτηΐϊοὶ βἰηῦ 1ἃ ὑφηύατη μροββίῦ 
ΟΟἸΠΡῚ, μετ᾽ ἀρετῆς εἶναι τὴν φιλίαν“. Νίρο τηδ]ον" Υἱβ ἴῃ δ]ΐθτο 1π6- 
τἱῦ: περὶ πολυφιλίας Θηΐπα 1 10 ἴΐα ἀρὶθαν, αὖ ποὸη τω ταυϊδαπι Ἰϑα 5 
γΘ ΘΙ νἱἀθδηθαν οἵ πολύφιλοι. Πνοβίαὐ ρτίσαστα τοὺς φιλοφίλους (μΘ 46 
ΘΗΪΠῚ ΒΘΠΡΘΥ δὗ πθίατιθ ορύϊπηοναμι Ότοσαα ΚΡ, ἢ. 1. φίλους ΘχἨϊ- 
Ὀοπέϊαμα, γϑϑίϊρία ρυθηιθπᾶδ βαπθ) ἐπαινοῦμεν“. ΔΑ αὐδ8 οὗ, 1169 ἃ 84 

. τῶν φιλοφίλων ἐπαινουμένων, φίλων ἀρετῇ τὸ φιλεῖν ἔοικεν, 
Πδαπὰθ ἴθ ὉΙΠΐθ0 τηδχῖηθ Ἰἰαπᾶθ ἀϊραῦτη δηΐτηβ δῦ 8ΙΠΟΥ̓Θ ὙΊΘΘΠΒ 
ἀτηδηάοατθ ταα]ῦοβ οΟμρ]θοίθηβ. ΕΠ ἰὼ αὐἰάθη) ἡ φιλέα ἔογο φίλησις 
οὐ, φίλησιν γοῖοὸ ἰβίδιη πθὸ γϑοῖθ πάϑος ἀϊχθυῖβ απα]18, τϑ]ασα βαπὺ 
πθ0 ΡΘΟυ] τοι αὐϑηάδτη ργϑθίου οοίθγαβ ἕξιν γϑὶ νἱγθϑαύθιμ. --- ἔα ααὶ 
Ἰῦγο5. Ποβοθ θᾶάθῃηβ ᾿ηβουϊογοῦ αποάάατη ῬΘᾺ] ἀροβῦο!! ἀϊούαμη περὶ 
ἀγάπης; Ὀθαὰθ δἰϊθηῦμη ἃ ΤΥ 6886 ρΡαΐο, αὖ ἰηὐογάθτη ἃ ΟὙΘΘΟΟΙΤΙΠ 
Βουιδπουαατθ βθηΐθη 15. οὐμῖοῖβ δὰ ομνδυϊαπατη ἀοούσ παπη γθβριοϊαθαγ: 

΄ τηοᾶο αἱ τοῦθ οορπϊθοηῖὶβ ἔγιούατη ἴῃ ἰθθγατα αὐγῶπι ρϑνυΐθιη ἱπᾶ8 
βρογθηῦ, ἰδω γϑβριοἰδῦ τὖ ἀϊνουβιθαύθια ὡρποβοδηῦ θὰ ἴῃ Βἰ πη πα ]πη15 
ΒΡρϑοῖθ Ἰυδαηὺ. 1ἃ αποᾶ ἴπ πᾶ τ οἰ ββίτηο ΘΧΘΠΊΡ]ΟῸ 1ΠΠπβύγαν! νἹἀϑύτιν. 
Θαδηίθτῃ φηΐτη ἃθοτωῦ Αὐὶϑῦ, αὖ ΠΊατὰ ἀγάπην, αὐδθ ἴοπβ οὗ ὀδραῦ θϑὺ 

«-- 



Θ 

. ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Θ 3. δοῖ 

διαμφισβητεῖται δὲ περὶ αὐτῆς οὐκ ὀλίγα. οἵ μὲν γὰρ τιιδδι32 ΚΖ... 
ς , ΄ ἔς 

ὁμοιότητά τινα τιϑέασιν αὐτὴν καὶ τοὺς ὁμοίους φίλους, 6: 
{. ΘῈ 7): - 

ὅϑεν τὸν ὅμοιόν φασὶν ὡς τὸν ὅμοιον, καὶ κολοιὸν ποτὶ χο- “ {,} 

λοιόν, καὶ ὅσα τοιαῦτα᾽ οἵ δ᾽ ἐξ ἐναντίας περαμεξα πάντας 8ῦ εἴ" . 

τοὺς τοιούτους ἀλλήλοις φασὶν εἶναι. καὶ περὶ αὐτῶν τούτων τιδδυ 

ἀνώτερον ἐπιξητοῦσι καὶ φυσικώτερον, Εὐριπίδης μὲν φάσκων 

8ὅ. ὅσα] ΚΌΤΙΡΟΡ τὰ. 
2. καὶ] οτὰ. ΚΡ, 

ΟἸη15 σἰγξαἐϊβ δίαπθ ρἱθία β, τπθηΐθ οθυπθεθῦ, ααἱ πουηϊηθ φιλέας νατῖδ 
ΘΟ ΡΙθχαβ ἐδπᾶάθηι δ αθδμο ρᾶθπ86 ΟὈβοίιτο οὖ απᾶϑὶ ΟὈΙ ΟΣ ἴπ Ἰαυ 6 πῃ 

- τῆς φιλήσεως ἱποϊάουτθ. 

Θ ἃ. 1168 ἃ 82--Ὁ 16. διαμφισβητούμενα περὶ φιλίας. 

Ῥρίηννρν νι οσοπέγαγία αϑοιξ φιαργδηνέοβ ερξγι, βιηιῖο8 οὐ αδηιτεαῖο8β αν 
αἰυογδὶ ἐμοῦ 86. απιϊοϊέίαην 7μεησαηέ --- Ὁ 8, 8ῖῦε αα ποριΐμηη, (απίηιαν- 
ἐϊινηχι6) υἱέξαηι (--- Ὁ 1) δἴυ6 αὐ τυϊυεγδαηλ γεγίην παξμγαηι (--- Ὁ 8) 
γεοϊαϊα αἰδοορἑαξίοηα. 1)εΐηείο 6 Ἰμμηναγῖβ ἐαηζνθηυ γοϑιι8, τ Ραῦ ἐξέ, αἰϊ8- 
γιεζαρηεὶ υἱαοηανην γάθην οηιρυῖδιιβ αὐϊέιι8 αα φιλίαν ραΐοαξ αν πιαϊὲ εω- 
εἱρτϊομ αὶ βἰηξ ---Ὁ 18: ΡΟΥΥΟ, τρια 8ἰξ σοι αὐ ρίμγα απιϊοϊέϊας --- 
Ὁ 16. Θυοᾶ υἱξίπηθτη ἃ απϑοβέϊομπθ δα ἀθπιοηδίγαἐϊομθια ἐσαδποίθτι 140- 
πθϑη Ατσιβύοίθὶ δηβδτῃ ρταθθθῦ βαδηη ἰηβυϊ αν! οπθίη ἱποὶριθπαὶ Ὁ 17 βαα. 

88. ὁμοιότητά τινὰ τυϑέασιν αὐτήν: οὐ ΔῸ ποττη αὐΐάθτη ραγθθι5 
βέαὺ Αὐῖβὺ. ἄππι 46 νϑγῶ διηϊοια (ἡ. διὰ καλόν) ασὶδιν ν. Θ᾽ 4 οὐ 10. 
Οδἔέθγτιμι ᾿ρϑῷ ταὶ ἐϊα, υἱχ βία πὐπᾶο παΐαγαθ ουῦ, 5864 αὐποαάδιηη μού 
αὐοᾶ ᾿π46 παβοαῦασ. Αὐ αἴσπῖπι αἀποα πούθθασ οὐπηΐπο ππ]]ὰπὶ ΠδΥτη 
ἀποριῶν δᾷ ἴρβῦμι τὸ τί ἐστι φιλία ἀβοθηᾷοσυθ. 

84. τὸν ὅμοιον ὡς τὸν ὅμοιον καὶ κολοιὸν ποτὶ κολοιόν: ,.,παροι- 
μίαι“ 1871 Ὁ 1ὅ, αὰοῊο Ἰο00 Ρ]υγοβ βαηῦ; οὗ 1381 Ὁ 14: ΡΙ]αὖ. Τ,γ8. 314 8, 
ἴϑουρσ. ὅ10 Ὁ. Θυδοβέϊο δπΐτη, αὐτιὰ τὸ ὅμοιον δ τὸ ἐναντίον δτηΐϊοιιτι 
Εἰ αὖ ἴῃ πᾶ. αἴαπα 'π ΜΜ. (1280 ἃ ὅ--29; 1289 Ὁ 65αα.; 1908 ἢ 8 
--20; 1210. 8 ὅ--28) τία ἴῃ Ἰαύοπῖβ μιγβίάθ 68}. 10---12 αἰ σϑηξῆτι 
Ῥουύγαμουναύιιν. --- ῬΥΙ͂ΟΥ γὸχ τὸν ὅμοιον ὡς τὸν ὅμοιον. ἴῃ Επια. οὐ ΜΝ. 
ΡΙΘηῖοΥ 6Χ Βοιπθτο (04. ρο 318) ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν 
ὁμοῖον αὐογξατ; αὖ ἵπ αἰδοτᾶ δποίογσοπι ΝΙοοιηδομθοσαση αἰπᾶ οὐ διηθ- 
απῖαβ ἀϊοξατη βἰρηϊῆοαβθθ ἀπδτη απο ἴῃ ΜΜ. οχμϊθθίαν.,, κολοιὸς παρὰ 
κολοιὸν ἔξάνει", Ρτορῦθυ ῬΥΔΘΡΟΒΙ οπθπα ποτὶ Ῥτοθα Ὀ116 οβί. 

8ὅ. κεραμεῖς... ἀλλήλοις .. εἶναι. Τρβὲὰ Ὀγονῖζαβ ἀοοοὺ απδτα ἔποεὶθ 
ἐγισατη Ἠθβιοάθιπι πᾷ απο βρθοίαθαν (ΟΡ. 2) 

καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει. καὶ τέκτονι τέκτων ' 
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φϑονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ. 

Ὑ. 1812 Ὁ ὅ; οἵ, Ρ]. ὅγιωρ. 186 Ὁ; Τῦβ. 21ὅ ὁ (Ὁ ᾿τητηπέαξα ᾿ϑστιπξαν 
Ηφβιοαϊ γουθδ). ἢ 

2. ἀνώτερον καὶ φυσικώτερον: φυσικῶς ξητεῖν οἴϊατι ΡΘῚ 86 αὐττπι- 
απ ναϊϑὺ: ὕππη ἴξα αἰϊβραίατθ αὖ δα τοὶ νουϊξαΐθιη ρϑπϑίγθευιν ορρ. ἱπιρυ. 
λογικῶς, ἔπτη ἴα αὐ΄ παίυνα αι ἴπ αὐδοβέϊοποπι γοοθπέα ΟΡΡ. 8. δ. 
ἠϑικῶς (ν. γβ 10). ΟΥ δᾶ 1141 ἃ 24. 

4 



008 ΔΕΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΙΟ. 

᾿ » . » " ἜΝ "»» Ν πὐδνὃ ἐρᾶν μὲν ὄμβρου γαῖαν ξηρανϑεῖσαν, ἐρῶν δὲ, σεμνὸν οὐρανὸν 9 9 
πληρούμενον ὄμβρου πεσεῖν εἰς γαῖαν, καὶ Ἡράκλειτος τὸ 

ὅ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρ- 
μονέαν καὶ πάντα κατ᾽ ἔριν γίνεσθαι" ἐξ ἐναντίας δὲ τούτοις 
ἄλλοι τε καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς᾽ τὸ γὰρ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου ἐφίε- 

ν εὅϑαι. τὰ μὲν οὖν φυσικὰ τῶν ἀπορημάτων ἀφείσϑω (οὐ γὰρ 
ἐπ ν δ κ᾽ τ οἰκεῖα τῆς παρούσης σκέψεως)" ὅσα δ᾽ ἐστὶν ἀνθρωπικὰ καὶ 
{: ᾿ α ἀνήκει εἰς τὰ ἤϑη καὶ τὰ πάϑη, ταῦτ᾽ ἐπισκεψώμεϑα, οἷον 

πότερον ἐν πᾶσι γένεται φιλία ἢ οὐχ οἷόν τὸ μοχϑηροὺς ὄν- 
δ δ, ἔσαν κιῖς κὸ τὰς φίλους εἶναι, καὶ πότερον ὃν εἶδος τῆς φιλίας ἐστὶν ἢ 
ΑΞ Δ κὰν ἔτος πλείω. οἵ μὲν γὰρ ἕν οἰόμενοι, ὅτι ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον καὶ 
πο και 

Σ ει. Ἅ) Χ 5 δι Ἷἑἦ 3 “" 
[33 ΠΝ 8, ΚΡ ὄμβρου μὲν. 4. ἐς] ΚΡΟΡν εἰς. 10. τὰ ἤϑη) ΚΡ τἀληϑῆ. 

8 86. Εὐριπίδης μὲν... ἷἴπ ᾿αρτηθηΐο αποᾷ βορύθμι υϑυβίθιβ 
Αὐβοπδθιβ (ΧΠῚ, 599 ἢ) οχμῖθοῦ 

, ἐρᾷ μὲν ὄμβρου γαϊ᾽, ὅταν ξηρὸν πέδον, 
᾿ς ἐρᾷ δὲ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος 
; ὄμβρου πεσεῖν ἐς γαῖαν κ. τ. 1. 

Ῥυϊηνπση ᾿ἰϑύθιμηι ὑυτηθύσιιπη οὐ ΜΜ, 1208 Ὁ 16; 1210 α 14 ἰἰὰ ἐταδαηῦ. 
4. καὶ Ἡράκλειτος: οἵ, Ἡογϑο ἔθαμι ΠΠπῶὼ αποᾶᾷ πὶ Θαπάθιη βθηίθη- 

ὑϊδια Ἐπιάθηιιδ 1280 ἃ 3 -- 28 οπανγαῦύ. ὕδύθυιιθη Ἡθυδο Ὁ οὖ Ἐπιρο- 
ἀ00115 (γ5. 7) ρ]δοϊθα ἀθ τϑυύσση πδύιτα, δὰ ἀαδθ ΘΟ θπιογσϑπηᾶδ ἴρ80 
Αὐῖδῦ. οδδιι ἀπδϑὶ ἀοἔθυθιν, ΟΡ] οατο ὑθβυϊηοηδνθ 1ΠΠπϑύγαγθ πὸπ νἱᾶθ- 
ὕαν' ἱπέρυρυθίϊβ μα]. 1. ΘΕ86. 

10 οὐ 12. οἷον πότερον... καὶ πότερον... Θυυ ρυΐπιδθ ἀπο- 
ρίας (ἃ 82 56.) 1Ἰᾶ το]ϊοίαμη δἷὺ απο ἴῃ {ΠἸᾶὼ ποη δὲ φυσικόν (ν5 8), 
ὑγ88. ΟἸΠΠΪΠΟ ΡΙΌΟΡΟΠαηὐαΥ; αὐδυτπι ππ]1ὰ ρΡοβὺ πορ]οριθα αὐϊᾶθηι, π60 
ἰδηθη ΠΠ}ὼ Ργορυϊῶ αἰβραναύϊοηθ ἃ ϑοϊνισαν, θῶ θηΐτα αὐδοϑῦϊο, τὐν 
Ἰηὐθι Τ]8}]08 δἰ διμϊοιἑΐα, αππτ) ῬΘῚΥ δ]1ὼ οαΡΡ. οσουχγῦ, ὑσιη 1 4 [18 
Ῥουϊγαοίαθαν τὖὖ ΤηὉ}} π6 οὐρῶ 56 1ρ805 αὐϊάθηῃ ϑμηϊο0 αῇροῦϊ 6886 ἀϊοδῃ- 
ὑπν, 6 1Π]ῶὼ νϑῦὸ ππαμηη6 810 σθπιΒ 8η. Ρ] τὼ τποὸχ δοῦπμη οϑῦ, ΠῚ 
αἰϑυϊπούα ὑγρ]1οἱ τοῦ φιλητοῦ υπαὐαγῶ ῥυΐτηο οἂρ. 8 ὑγῖα Θπυτηθυθηξαν. 

18---Ιὅ. ὕπαμῃ οὖ αὐδϑὶ ρθηθτα 6. ἀὐρτπιθηύιτη, απὸ αὐἰάδηῃ ἐούδιη 
Βᾶπο αὐδθβθομπθια ργϑθοίάθυθ 5101 να θηὔαν, 6 τηϑᾶϊο ἰο] παν: ααο -“ἔδοῖο 
Πθοτῳ αὖ τω αἀἰοῶπι απ οϑὺ αὐϑϑϑύϊο Ῥοὺϊ γϑῦὸ Ῥ]αὐοπϊοδμη απϑηᾶδμη 
δὐρυπηθηὐ δ ΟῚ. ΡΘῚ ἸΟα ΘΠαΙ σθηὰβ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον ῬτοΌΔΌΙ]6 
οβδῦ; ααϑηπαῦθπι ἀπ ἰύανο Ἰἰοθὺ αὐοπδμι Ἰοοο Ῥ]αῦο ἴῃ μᾶπο βϑηὐθηξίδτη 
αἸβραύωνθυϊῦ, αῦ ηποη ἴοσύθ Αὐἱϑὺ. (ἃ αποὰ ποππυπασπδηη 8οοϊ 10) 
πα ΟΊ ΒΟΤΙ Ὀ]δοϊία, ἴῃ θατα ταὐϊοποιη ἀθῆἤθχουιϊῦ αὖ τοίαύωπο! ραύθαπῦ. Ῥτο- 
ἴθοῦύο θῃΐπὶ 11 ατἱ βε 15 παρϑαὺ Ἰοοαπη ῬΏ1]ΘΡΌ. 234 6 8α. Ἰαιάδγθ πάτο 
ΡΙαὐομΐβ πα ΐϊοθθ 586 ρυϑοϑυύϊογαηθ. Νϑχα 1116 ααππι οτηπΐα ἃ τὸ μᾶλλον 
καὶ τὸ ἧττον δέχεται ἴῃ ππυτὴ σθπῖβ τοῦ ἀπείρου διηρ!θούογθύαν, πτηϊ- 
πΐτηθ ἀϊοοραῦ ἰπύγτω ἰάθη ποὺ σϑηὰβ αἰβυιπούϊομι πα]]ππὶ ἸΟοῖιπὶ 6886. 
γιά, πθ τηυ]έω οοπρογδηύαγ, αἰβραναθϊοπθιη Κα 2 απὸ τὔθμι οὐπὶ Ῥ]αΐο- 
πἰοὶβ το8 θϑὺ. [ῸΪ θηΐπὶ τὴν ἡδονὴν δέχεσθαι τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον 

τοῦ 
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Θε τὸ ἧττον, οὐχ ἱχανῷ πεπιστεύκασι σημείῳ" δέχεται γὰρ υἱδδνυ τὰ 

τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον καὶ τὰ ἕτερα τῷ εἴδει. [εἴρηται δ᾽ τῦ 

ὑπὲρ αὐτῶν ἔμπροσϑεν]. 

τάχα δ᾽ ἂν γένοιτο περὶ αὐτῶν φανερὸν γνωρισϑέντος “5 ̓ 
ἐφ τ 

τττας- ὁ 

1ῦ. 16. [εἴρηται ἔμπροσθεν) 508}. ΩΝ 

((118 ἃ 160) μαυᾶ ἱπβέϊαβ ἴδατ; ἂῇ ΟΡ 1ἃ δάνθυβαυοβ ΟὈ]οουδαγοΒς 6886, 

ἀαὰμὰ τποὸχ (10. Ὁ 38) αἵ ἡδοναὶ αἰοαπίαν τῷ εἴδει διαφέρειν (ἕτεραι 

γὰρ αἴ ἀπὸ τῶν καλῶν τῶν ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν), Αὐἰβίοῦ! } 1 πθ πὶ τηθηὔῦθυῃ 

αὐἰᾶθη νϑηϊξ. Ουἱᾶ δπΐτα ὃ ποηπθ ἴρβθ ΒΙαΐο ἱπ ῬΆΣΙΘΌΟ θοᾶθπι πιοᾶο 

αἴνουβα ἡδονῆς σθπογα αἰβύϊηχιῦ ἔὐβον: 
1. 16. εἴρηται δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν ἔμπροσϑεν: ὑπὲρ τίνων: ὈΊΧΘΥῚΒ 

ὑπὲρ τῶν ἑτέρων τῷ εἴδει --- ἰὰ αυοᾶ φῬτοχίπιθΒ Ῥγδθοθάϊθ. Αὖ τη γϑὰ 

Ἰηβθαπθηεϊ τάχα δ᾽ ἂν γένοιτο περὶ αὐτῶν φανερόν “ αὐτὰ βαπὺ αὐ 

τὰ τῆς φιλίας εἴδη (ΘθᾺ ἀπύτη οϑῦ βθὰ ρ]τυτα) δῦ ΟἸμμΠ0 τὰ ἀποροῦυ- 

μενα. Οαὶΐ γοιὸ δὲ βϑηξθηξίαμη εὖ νϑυρῶ εἴρηταν ἔμπροσϑεν δα ΣΙ 510] 

νἱἀοραπίαν, ὑπὲρ αὐτῶν ἰπἰετρτοίαθαμέαν.,, περὶ τοῦ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλ- 

λον καὶ. τὸ ἧττον καὶ τὰ ἕτερα τῷ εἴδει“, ταῦ Νῖο. Β 8 (01 ΒΟΟ ΟΔΡ. 

οαπα Ἰοοο Οδίθρ. 6. οοἸϊαΐαμη ἔπου Ὁ) τοὶ βαΐῆοθσθ Θυϊθυβ ἈΒβΘ ΗΘ 

βαυϊᾶθιι πο ῬΟΒΒατΩ; ἴτὴ0 νὸχ ἰδία, εἴρηται... ἔμπροσθεν“, ὯΘ0 ΥΘγα 

δι τὶ π60 ῬΥΟ Δ 115 δὰ Ἰοουῤίοπθμι, νἱάθῦαν. πὸη δα Ἰοσθαπι αὐἱάθηῃ 

ἀορονγαϊδατα (πὲ βομοϊταβύα ρυΐαθαῦ) βρθοίατο, 564 ἴρβὃ Ῥυδθροβίθυθ 8 

αποάδηι βἀ]θοίω 6886. Θυᾷ ἴῃ τ οὖ ὑβι8 Ῥυδθροβιθομ!β ὑπὲρ ἴῃ Νῖο. 

Βαια 580] 6 μη ηῖ8 πούθὑαυτ. 

Θ ἃ---τ.- 1166 "Ὁ 117---1168 ἃ 86. 

Θυα δ ἀτηϊοϊ ἴα δὲ ἰπΐου απο8 56 ἴδω ὀχρομηϊξαν αὖ ΡΤῸ αἰ ονθηιᾶ τοῦ 

φιλητοῦ τίει, σθποτα ἀϊδυϊηρτιαπίαν ἡ διὰ τὸ χρήσιμον, ἡ δι᾽ ἡδονήν, ἡ 
τῶν ἀγαθῶν ἢ δι᾽ ἀρετήν. Ουδ ἴῃ τ ποη ἰᾶτα βίηρι!δθ Β᾽ ΠΡῚ.]15 οδρὶ- 
ἐϊθὰ5 ὑγαοδαπόιν, ααδτα οαποὶΐβ σΘμουΌτι8 οοπβί ἀθυϑθβ Ἰηὔθυαθ 86. ΘΟ1η- 
Ῥοβίἐῖβ 14 οὐβοῖθαν, ἀπάτη οτηπΐτπτη απ88 υἱξίτηα, ογαὺ τελείαν 6888 φιλέαν 
οὐ μάλιστα φιλίαν: ν. 1160 Ὁ 1; ἢ 88 5.; 1161 Ὁ 2ὅ; 1168 ἢ ὅ 546. 

1) 118 Ὁ 117---Ι[1ὅ6 ἃ 9. Βορουϊαμθαῦ ὈΥτησπὶ 1118, ὑτῖα ΘΘΠΘΥΘ. 
Νβο ὕθιηθυθ αἰχθυῖβ πτιΐο αὐϊάθηη οαριϊ τὴν λύσιν τῆς ἐσχάτης ἀπορίας 
(, καὶ πότερον ἕν εἶδος τῆς φιλίας ἐστὶν ἢ πλείω“ τ1δῦ Ὁ 19) φῬτοροβῖ- 
ἰδ 6586: 1πΠ 6 ΘῃΪΠ) ΘΧΟΙΒῸΒ βουϊρίου Ὁ 17 δοάθῃι 1166 ἃ 7 τρία δὴ 
τὰ τῆς φιλίας εἴδη“ Ῥογνθηΐαπι 6586 ργϑθάϊοαίύ. Αὐξαηθῃ αἀπὰπὶ ἰδία 
αὐδαοβύϊο ἀθ σθηθυῦ ΠΠΠΊΘΤΌ, αποηίδηη αὐ] οπηηΐπο 5ιὉὺ φιλέα πομάθη 
οοηβίαν, ϑηῦθ ἔθιρυβ αὖ ἴδω ἀϊοατη Οσοαγγουῖῦ, δοοϊαϊς αὖ ἀἰβεϊπουβ σθ- 
πΘΥΙΌῸ5 τοῦ φιλητοῦ Ὁ 18--297 ἴῃ αὐἰθυβ ταύϊο ραν ϊθοπΐβ ροβίύω οϑῦ, 
Δ1|1ὼ ΠΟΠΠα]]α, Ὁ 21--11ῦ0 ἃ 4 δἀὐδδηίαγ, απαᾶ ἀπὰμπῃ δα ἴρβαῖη φιλέας 
πδδαγατη αἀπδτη τη χῖτηθ Ῥογ ϊπθαπῦ, ὑπ ἃ απϑθοϑίϊοηθ 111ἃ περὶ τῶν φι- 
λητῶν Ῥᾶθηθ ἃ]16πδ, βαμῦ. 

11. τάχα δ᾽ ἂν γένοιτο περὶ αὐτῶν φανερόν: τοῦ Θᾶπι απ88 ἴῃ 
ῬΥΟΧί 5 ῬΥΪΠηοατιθ ἰοοῸ 1]]αϑέγοῦαν, τὰ εἴδη τῆς φιλίας (Ὁ 12 54.) 6886 
τηϑηἸθδύατη. Νϑο ἰβτηθῃ ΟὈΙΟαπΟΥ, 51 ατῖβ περὶ αὐτῶν τηδ]δ ᾿ἰπέουρτοθ- 
ἰαυΐ περὸὲ τῶν ἀπορημάτων γ. Ὁ 8. Εα]80. δπΐτη ΟΡ] οοτγθίαι, Ἰοπρῖτβ ἰξα 



δ10 ἈΒΙΞΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΗΙΟ, 

τπδοριβτοῦ φιλητοῦ" δοχεῖ γὰρ οὐ πᾶν φιλεῖσθαι ἀλλὰ τὸ φιλητόν, Θ 
τοῦτο δ᾽ εἶναι ἀγαϑὸν ἢ ἡδὺ ἢ χφήσιμον. δόξειε δ᾽ ἂν χρή- 

90 σιμον εἶναι δι᾽ οὗ δέθετι ἀγαϑόν τι ἢ ἡδονή, ὥστε φιλητὰ 

ἂν εἴη τἀγαϑόν τε καὶ τὸ ἡδὺ ὡς τέλη. πότερον οὖν τἀγαϑὸν 
ῬΝ, φιλοῦσιν ἢ τὸ αὑτοῖς ἀγαϑόν; διαφωνεῖ γὰρ ἐνίοτε ταῦτα. 

ἑν ι, 

ς ς τ » 

ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὸ ἡδύ. δοκεῖ δὲ τὸ αὑτῷ ἀγαϑὸν φι- 
" νῷ Ἁ 5 ς “ ᾿Ὶ 3 Ἁ ρ ἤ 

λεῖν ἕκαστος. καὶ εἶναι ἁπλῶς μὲν τάγαϑον φιλητὸν, ξκαστῷ 
Ά ὡ» -" 

9 δὲ τὸ ἑκάστῳ. φιλεῖ δ᾽ ἕκαστος οὐ τὸ ὃν αὑτῷ ἀγαϑὸν ἀλλὰ 
. ΄ , 5. Ἐ τ δἰ ν᾽ τ τῶ ᾿ ι ν 

τὸ φαινόμενον. διοίσει δ΄ οὐδέν᾽ ἔσται γὰρ τὸ φιλητὸν φαι- 

20. 21. ΚΡ φιλητὸν εἶναι (φιλητὸν οὐ 1,Ὁ). 

ἈΌΘΒΒ58. αὰοὸ ΡΙΟπομθῃ αὐτῶν βρϑοίαγο ἀϊοαύτιη; Ὧθο Ρ6ὺ 1ΠΠ|ὰπ ἀϊβραξε- 
ἀϊοποπι δὰ αἀπδτῃ ρουριθυῦ χοϊϊαπα τὰ ἠπορημένα, ππιπὰ οὐΐαμι ἰπ δι τ 8108 
φιλία εἰύ, εἰΐπθ ᾿θθὺ 51Π|1168. 8 ἰηΐθι αἰβραγ 8, ῬΥΟΥΒΤΙΒ πεβσρένον Υ.: 
1107 ἃ 10--18; Ὁ 1---ὃ; Ὁ 86; 1160 Ὀ 20. 

18 --- 21. πὶ 15 αυΐάοτι τὸ φιλητὸν μαυᾶ αἰουθ ἃ σθηουθ τοῦ αἵ- 
ρετοῦ γ6] οὐδ τοῦ ὀρεχτοῦ: ν. δά 1104 Ὁ 80. Νδο ταΐγαμη, οοη]αποία, 
οὐ πο αἰβύϊθοία ραββίτη Ἰθοὶ φιλητὸν καὶ αἵρετόν, αἱρετὸν ζαὶ φιλητόν, 
νοϊαῦ 1151 Ὁ 360; 1108 ἃ 6. --- Ουοα γροῖοὸ ἃ ρυΐμηο ἰπἰύϊο τὸ ἀγαϑὸν οἱ 
τὸ ἡδὺ υὐ ἀϊνοιβα σθπθγῶ ρῬυοροπαπύαν, βᾶηθ ἤθατιθ οομύσδ, τιϑιι Αὐἱϑῦ., 
π60 5ἴπ0 Τπβί οαπβῶ ἴθ μδο απϑθβύϊοηθ π. ῳ. ἔδούπμη θϑύ. ΝΙΒΙ ΠΟΤ ΪηῸ8 
ἴθ οὥδθηι τὸ οἵἴϊδηδεαῦ ἤθοθββθ οὐἱῦ ααἱ ραξωγθυῖῦ πδπο αἰδβραθα Θ 1 
οὐχ 1Πἃ περὶ ἡδονῆς Η 12 564., ῬΘῚ αὐδηὶ τὸ ἡδὺ ὕδιη Ῥτορθ δᾶ παίι- 
τῶι τοῦ ἀγαϑοῦ δαἀιπονοθαῦιν, ἃ ἴρ80 δαούοσθ 60 Θοῃβη 10 Θομ)αποίατῃ 
6586, αὖ 11ὦ Ῥὸὺ πϑῆο θχοϊρουθύθν δίαπθ δα ρουϊθούϊομθηι ργοἀποθγθύαι. 
Ππη0 ἀἰθραίαίῖο πεῤὶ φιλίας 868 ΝΙΘοΙηΔΟΙ θα βοὰ Επάθιηϊοα τὸ ἀγαϑὸν 
οὐ τὸ ἡδὺ ἰδὰ 5αβοὶριῦ ταὖ Οὐπηΐπιο 80] θηπθ δϑὺ, αὐιδβὶ ἈΆ}1ἃ απδθϑῦϊο π. 
ἡδονῆς ρῥταθιηῖββῶ 510. 

91- οἵ, Ῥυρ]οχ αὐδοᾶδτι ναυϊθίαβ 'π τὸ φιλητὸν διατηἰ αν: ῬΘΥ 
᾿ αἰγδιηαθθ ἃ νου α 8 ΙΘρο ἃοιταύαν; βθα ἰθθυδμι (γ8 21 -- 25), αὖ βαμπὺ 
γϑυθῦῶ ΒΟΙΏΪΠ6Β θουαηααθ ἕξεις ἀϊνοτεῖ, 165 ἰρβῷ ἥδριὐαῦ; αἰύθγῳ (γ5 2ῦ 
--- 317) ΟἸΏΠΒ ἴῃ ΟΡἰΒίομΘ ἀρροίθαξίατα Ροβῖξα οβῦ. - ϑρθούαπῦ, οὗ Βᾶθο 
ΠΟῚ ΤλΒΡῚ5 ἴῃ τὸ φιλητὸν αὐδτῃ ἴῃ τὸ αἱρετὸν οὐ τὸ ὀρεχτόν ; 5Β᾽τα Π1{6.- 
αὰθ ἴῃ τὸ βουλητόν (γ. ἃπη. δᾶ 1108 Ὁ 29, οὐ δὰ Γ' θΘ: 101 Θμΐπὶ γ68 
ἰρβᾶ, αὐϑιηατδιῃ ἷὶο περὶ τοῦ φιλητοῦ Ἰοθῦξ' Ῥουβριοαϊίαίθ Θγαϊποῦ, Ρ]6- 
πἶπ8 ὑγωοίαϊα, οβ). ῬΥΟΘΒΌΙ]Θ δαΐοια, ἀθιηοπδίγαίοπθμι βα τὸ ἀγαθὸν 
ρῬούϊιβ τϑίθυυῖ ααδτῃ, δα τὸ ἡδύ, ψιοὰ ἴῃ ῬΥΪΟΥΘ δυρ παθηῦο ΟΟΙΏΠΊΘΠΊΟ- 
γαΐαν ὑαπύατα. ,, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὸ ἡδύ“ γ8 28, ἴῃ Ῥοβύθυϊουθ γ5 2ῦ 

- ΟἿ ῃρ οφομηθμιογδϑάτι αὐἰάθιη. θα γ. 1162 Ὁ 29 54. περὲ τῶν ἧδο- 

νῶν ,,αἵ μὲν ἁπλῶς φαῦλαι... ἀλλ᾽ αἱρεταὶ τῷδε ... αἵ δ᾽ οὐδ᾽ 
ἡδοναί, ἀλλὰ φαίνονται. --ἰ ΜΝ. ᾿αῖο αὐϑοβύϊομϊ πουΐβ ΠΟΙ ΠΙ18, 
αἰβουϊπῖπο ἔδοῖο ἱπίθι τὸ φιλητὸν οὐ τὸ φιλητέον, Ῥαᾶταμα ἔθ] 1οἱου βαο- 

Οασγογθ οοπϑηύαν 1208 Ὁ 87 .---1209 ἃ 8. 
26. διοίσει δ᾽ οὐδὲν: ὨΘαῦΘ. Θμΐτα ἰᾶθο οϊῶ τοῦ φιλητοῦ ἀθβουῖ- 

Ῥύϊομθ ΟΡὺΒ οϑῦ; ἔσται γὰρ τὸ οὕτω φαινόμενον καὶ φιλητὸν φαινόμενον 

(αὖ οὐ ἴρβϑαμῃ τὸ ἀγαϑὸν ποὴ οταὺ ἀγαϑὸν πϊδὶ φαινόμενο"). 
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- 

 κοὺὰ 
9 ὃ νόμενον. τριῶν δ᾽ ὄντων [δι᾽] ἃ φιλοῦσιν, ἐπὶ μὲν τῇ τῶν ὙΝΝ 

ἀψύχων φιλήσει οὐ λέγεται φιλία" οὐ γάρ ἐστιν ἀντιφίλησις. “Ὁ τ, πῷ : 

οὐδὲ βούλησις ἢ ἐκείνων ἀγαϑοῦ" γελοῖον γὰρ ἴσως τῷ οἴνῳ γὰξ Ξα ως 
βούλεσϑαι τἀγαϑά" ἀλλ᾽ εἴπερ, σώξεσϑαι βούλεται αὐτόν, ἵνα 30 «-" 
αὐτὸς ἔχῃ. τῷ δὲ φίλῳ φασὶ δεῖν βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἐχείνου 
δ Ἁ , [χὰ 3 ᾿Ὶ » ’ 

ἕνεκα. τοὺς δὲ βουλομένους οὕτω τάγαϑα εὔνους λέγουσιν, 

οἵ. [δι ἃ] ΚΡ ἃ: ν. νβ 18. 1. ἐπὶ] ΚΌΜΡ ἐν. 

91. 116 ἃ ὅ. Θυδθ Πϊο Βα πη στιηξαν φιλικὰ καὶ οἷς αἵ φιλίαι 
ὁρέξονται (αὖ νογῦα βαηῦ 1100 ἃ 1) οἸηπῖθπτ τηδιχίτη 6. Ὑ]1Π} αἴαπθ, πϑὐατϑ 
τῆς φιλίας δα θθηξ. 92ατι δπῖπι ρρατγοῦ, οορπϊὸ ΒΘΠΘΥΘ τοῦ φιλητοῦ 
ἰρβδχῃ τὴν φιλίαν παι 6856. πούδῃη; πᾶπι βυιπὺ φιλητά, γο]αῦ πίθου Ἀ}18 
τὰ ἄψυχα ν8328, δὰ αὐδ φιλία ποη δοοραϊξ, οοὺ φέλησις τι! φιλία πιο 
δϑὺ πθὸ Ἰοθῦχῃ μαθοί. - απ δαξοιι ἰτῖα ροὐϊβεϊσαττη ααδθ ὈΥΤη0 απδϑ1] 
οαὐπηΐθιβ δοοορέω (φασὶ γ8 81, λέγουσι νβ8 82, φαένονται 1166 ἃ 2) Θῃδι- 
γαπίαν, ἀθίηαθ 1106 ἃ 8. 4 ἰᾳπατῦδπι γαύδ πῃ ἀπϑτὴ πού Θὰ ΘΟΙΡΟΠἶτι}.. 

Εὐθηΐηι τπὖ 510 φιλέα 

1) δεῖ τὸν φιλοῦντα τῷ φιλουμένῳ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἐκεί- 
νοῦ ἕνεκα. 

92) δεὲ τὴν εὔνοιαν ταύτην ἐν ἀντιπεπονθόσιν εἶναι 5. δεῖ 
ἀλλήλοις εὐνοεῖν 8. δεῖ ἀντιφίλησιν τοιαύτην εἶναι. 

8) δεὲ μὴ λανϑάνειν οὕτως ἔχοντας αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους. 
Θυδη ἴῃ ΤῸ ΠῚ 8ὶ ᾿πύθυρυθ ᾿ἱπαπίγπαθτη οββϑῦ, ἴβοι!θ ὡρραγογοὺ μδ5 781 
αἰϊᾶ5 οὖ ρυϊουιθτιβ Ὑθυῖουοβ ποίϊομθβ τοῦ φιλεῖν αἴαπθ τῆς φιλήσεως 
Ῥτοροηῖ; πϑαὰθ ϑηΐτη ἴθι φιλητὸν οΥῦ αἀποάοπθπαμπθ ἔθσθ αἱρετὸν γ6] 
ὀρεκτὸν Θβὺ. πηοῸ 81 οοπβίαῦ, Βᾶπο ππᾶπὶ φιλίαν 6886, Ἠϑουθὶβ ἴῃ 1Π8ἃ 
Ῥαυδθίοπθ αἀπδ6 τηοᾶο οἴβοία θϑῦ: δὰ 1}}1 αἱ Ώ1] βιὉ πῖβὶ πΟΌΪ5 χρήσιμος, 
τ βουλησόμεϑα τἀγαϑά, ττὖῦ ποι πΟὈΪ5 κΞοα 111 1ρβὶ δοπβα]απυβὴ ΕἸΥΡῸ 
Βᾶθο αὑδ γ8 18 βαα. οὖ αὑδ8 γ8 21 βαα. βιπῦ ποὸη βαὐϊβ ᾿πίθυ 856. 60π- 
οἰπαμπέ. Νραὰθ Αυὐϊβέούθιθμη ἱρβὰμη ῬΧΌΥΒΙΒ ἴηΐγα Ἰαδαϊῦ, ἴθ Θᾶπ απδθ 
γ5 217 βα. αἸοία, 80 φιλέαν ὑτῖα 1116 σθηθτα γ8 18 βα. ποὴ δια σηϊεϊ ρτο- 
τηΐβοιθ, ΥὙ6] εὔνοιαν ὑϑύθύῶ ΠΟ 6888 ηἰβδὶ διὰ τὸ ἀγαθόν: γ. 1166 δ 9 
οἵ δὲ βουλόμενοι τἀγαϑὰ τοῖς φίλοις ἐκείνων ἕνεκα μάλιστα φίλοι, 
1107 ὦ 10--14 (τὴν εὔνοιαν γίνεσϑαι ἂν φιλίαν) οὐ τὴν διὰ τὸ χρήσι- 
μὸν οὐδὲ τὴν διὰ τὸ ἡδύ" οὐδὲ γὰρ εὔνοια ἐπὶ τούτοις γίνεται. 

28. οὐ γάρ ἐστιν ἀντιφίλησις οὐδὲ βούλησις ἐκ. ἀγ. Ι5ἰα βούλησις 
Βαμα 5'πθ οδθβᾶ γβ 29 --- 823 ρυῖΐου δχρ]οαΐαν (πὶ 118 οπΐπη τὸ εὐνοεῖν 
γ8 82. 88. 86. 1160 ἃ 2. 8 ροβίδιτη 680), ἡ ἀντιφίλησις Ῥοδέθυϊου γβ 88 
»»ἐν ἀντιπεπονϑόσι“, 1166 ἃ 8 »Ξὐνοεῖν ἀλλήλοις“. -- ϑεα να]4θ ἀπ- 
Ριῖο 8 Ασιβῦ. βου ρβουϊξ βούλησις ἐκείνων ἀγαθοῦ: ἀτὖῦ δπΐμι αὐ γατα 
δαὺ ἐκείνων ἕνεκα οὖ ἀϑὰ5 οὖ ταίϊο τοὶ βαριεαῦ. 
Ν 29. τῷ οἴνῳ βούλεσϑαι: απδιηαῦδηι οτηποβ φέλοινον νοοδπῦ: νυ. 

᾿ τοὺς φιλοτοιούτους 1099 ἃ 9. : 
82. εὔνους λέγουσιν, ἐὰν μὴ ταὐτὸν καὶ παρ᾽ ἐκείνου γίγνηται. 

Βεομπθυοιθηύίαιη απ881 ξαπαδηηθηθατη φιλέας 6556, πηᾷθ 5ἷ υἱσοὺ αὐἱάδτῃ 
ΘΏΪΤΩΙ οὐ δχϑγοιίαίο δοοθάδὺ νοτὰ φιλία παβοδύμν, οαρ. 1 ὕ διηρ!ῖαβ οχ- 
Ρϊοαΐαν, --- Οδἔθυθππη θα αὐἰάθ φιλίαν απ ΠΌΘμμΒ. δυηΐθοβ ἴῃ 



512 ᾿ ΑΒΙΒΤΟΤΕΤῚΙΒ ἘΤΉΗΤΙΟ. 

᾿πτν} ἡ ἐλ ἢ ΠΣ 4 3 ᾿ ’ ᾿ξ ον ᾿ 2 ᾿ 
16. ον ο, ὁπ δῦ588 ἐὰν μὴ ταὐτὸ καὶ παρ΄ ἐκείνου γίγνηται" εὔνοιαν γὰρ ἐν ἀντι- Θ 9 

τ γε [λεεῖῤλ,«" 3 ᾿ πρὸ τονε αεέστιβλνο πεπονϑόσι φιλίαν εἶναι. ἢ προσϑετέον μὴ λανθάνουσαν; πολλοὶ 
᾿ “Ἵ ᾿ς Ψ ᾿ 3 ς 

ξένοι Γς, βδῦγάρ εἰσιν εὖνοι οἷς οὐχ ἑωράκασιν, ὑπολαμβάνουσι δὲ ἐπι- 
Ἔα Ἶ ᾿ ἘΠ ΕΟνΣ Δκοίνον, καρ κα δικεῖς εἶναι ἢ χρησίμους" τοῦτο δὲ ταὐτὸν κἂν ἐκείνων τις 

» 3 3 τ 

πάϑοι πρὸς τοῦτον. εὖνοι μὲν οὖν οὗτοι φαίνονται ἀλλήλοις" 
,ὕ Ἁ -»" » ’ ς , δ - 

φίλους δὲ πῶς ἂν τις εἴποι λανθάνοντας ὡς ἔχουσιν ἑαυτοῖς ; 
τς ὧν 2 τῷ δεῖ ἄρα εὐνοεῖν ἀλλήλοις καὶ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ μὴ λανϑά- 

ὕνοντας δι᾿ ἕν τι τῶν εἰρημένων. . 

: διαφέρει δὲ ταῦτα ἀλλήλων εἴδει" καὶ αἱ φιλήσεις ἄρα 5 

Ἴων, ΚΐΝ καὶ αἱ φιλίαι. τρία δὴ τὰ τῆς φιλίας εἴδη, ἰσάριϑμα τοῖς 
λα, φιλητοῖς" καϑ' ἕκαστον γάρ ἐστιν ἀντιφίλησις οὐ λανθάνουσα. 

88. ΚΡ ἂν μὴ ταὐτὸ παρ΄. 
θ. καὶ αἴ] ΚΡ καὶ. 

τα αὔπιο αποάδηι νμοιϊο ροβιίϑιη οϑϑδ ἀρθυθαμη δῦ; απ γ6 10 ἴῃ ΔΗΪΠΟ 
οϑῦ ὩΠΊΟΥ γ6] νἱτὶ βυδϑηλ οὗ ἰδιιάθιη (νοῦ ἴῃ τηϑύνθι15) φῬγοαϊῦ ἀπ}, 
οοπδθηξιβ αποᾷ βούλεται ἐκείνου ἕνεκα, ποῖ γθάδιηαν! ραὐϊθιν 1109 ἃ 
28 --- 88, 

88. εὔνοιαν ἐν ἀντιπεπονθόσι: [ΔοΙ]]οΥΘῖὰ. πος Ἰοα θη σθητβ γὸῶ- 
ὑϊοπθη ρταιησηδύϊοαπι ααδτὰ {Ππᾷ δέώκαιον τὸ ἀντιπεπονϑὸς Εἰ 8 Ρθ1- 
ταϊδοῖῦ; Ἰαξουρυοία ῖπηαν οθηΐπι,, ὈΘπθυοϊθη δι ἰπύθι 605 αἱ ἀντιπεπόν- 
ἅγασιν“. 

84. ἢ προσϑετέον μὴ λανθάνουσαν. Οποᾶ αἰΐθταπι 8 ῬΘπθυοΐθη- 
ἐΐασα αὐῤεϊ θαύατα. ,,π Ἰαδθαξ  5ἰ ᾿πϑαροι δοορᾶϊδ, τηϑηϊ δύσι οϑῦ, τὸ 
ἀντιπάσχειν ν8 88 ΡΟ 56 δοάθιῃ ϑρθοίαιο αἴὸ τὸ ἀντιφιλεῖν δία τὸ 
βούλεσϑαι καὶ εὐνοεῖν ἀλλήλοις 50. δὰ δηϊπηογαμι αἰθούϊοηθιη. Ατηϊ- 
οἰδίδιθ ϑηΐμι 6886, αὖ ργϑϑύοσθαω οὖ βοῖαῦ αὔθσαθ διμηϊοθτη Θοάθηη α0 88 
ἰρϑαμι δΔηΐη0 6586: ἰᾷ αποᾶ οΟἸ]οα 8, ΟΠ Ο118, ΟἸπμΐηο Ρ61 νἱΐαθ ἃ]1- 
αὔδπι Ββοοϊθύαϊθια δὺ (γ. τὸ ὁρᾶν νβ 86). Εὐθηΐπι π Ἰαΐθαηῦ πηδχίμιθ 
Ῥδι τὸ συζῆν οἰβοῖξαν, ἴῃ απὸ ἔππι ἀθβιἀθυίαιη τῶν φιλούντων ΘχρΙθίυν 
ὕππι ἡ ἐνέργεια ἡ φιλικὴ ροβῖύα, Θϑῦ: ν. Θ᾽ 6 νϑὶ οὐϊϑμι Ῥο], 1280 Ὁ 88 
ἡ γὰρ τοῦ συξῆν προαίρεσις φιλία. 

4. ὃ. δεῖ ἄρα... ὈΠΙροηῦθυ ἴῃ ἀπτπὶ ΘΟΙρυθθπαπηθαν οὖ απδθ 
ὑγτῖω 118 Ὁ 27 5αᾳ. ροβύυϊαίαι οὗ ἀπ ῥυΐουθ οαρ 15. ραχτύθ 110 Ὁ 18 βαα. 
οἴἴβοία βαθύ. Ποίπᾶθ νθγῸ ῬΘῚ ῬΙΌΠοΟΙΠΙΘη ταῦτα γ5 ὁ νοθθπὶ ἕν τὶ τῶν 
εἰρημένων γ84 Θχοὶρὶ νἱάθβ αὔαπθ ρϑὶ ραγύϊουϊαμι δὴ ν8 1 αὐδθβίϊοπθιῃ. 
περὶ τῶν εἰδῶν Δ ΌΞΟΙν!, αὖ ναϊσοία οαρίδατη ἀϊν 810 ροβὺ εἰρημένων ν8 ὕ 
γἱχ παροαῦ απὸ οΘοχμτηθπαθίαυτ. 

9) (Οαρ. 8. 4) 1166 ἃ 9 -- "ἢ 82. Βιορουία ὑγτία φιλίας σϑποῖῶ δᾶ- 
ἘΠῚ ὐΌΥ. ; , 

8) 1160 ἃ 9 --᾿ 6: ἡ διὰ τὸ χρήσιμον καὶ ἡ διὰ τὸ ἡδύ. Οπῦπὶ 
δα πα 1ἃ Θοϊητατπο μαθοαηῦ αποᾷ νϑυῶπι απο ἰηθθρτῶμι Ὡμηϊοἰ δ 
παθαγαιη πῸη Θχρθηῦ, ἀπῷ ρου γαούαηθαν: δαὺ ἴα τιῦ 5 πρτη 8 ΒΘη Θ 115 
ΘΙΩΌα 6. δια οαπᾶθηι ΘΟΡΉΟΒΟΘΙΠΔῚ ταὐοπθια γοίθγμίαν (ἃ. 10--- 21); δῦ Ἰὼ 



ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. Θ 2. 8. 5818 

᾽ 1...» σ᾿ 

Θ 8 οἷ δὲ φιλοῦντες ἀλλήλους βούλονται τἀγαϑὰ ἀλλήλοις ταύτῃ τιδδι9 7ιι--" 

ἡ φιλοῦσιν. οἱ μὲν οὖν διὰ τὸ χ ήσιμον φιλοῦντες ἀλλή- 10 - τος Κρ ὡς 

λους οὐ καϑ' αὑτοὺς φιλοῦσιν, ἀλλ᾽ ἡ γίγνεταί τι αὐτοῖς παρ᾽ βδευροῖ ἀνυξ 

ἀλλήλων ἀγαϑόν. ὁμοίως δὲ καὶ οἵ δι᾿ ἡδονήν" οὐ γὰρ τῷ ΑΙ ΡΞ ΕΣ 

ποιούς τινας εἶναι ἀγαπῶσι τοὺς εὐτραπέλους, ἀλλ᾽ ὅτι ἡδεῖς ἀξέ-.-----Ὁ 

αὑτοῖς. οἵ τε δὴ διὰ τὸ χρήσιμον φιλοῦντες διὰ τὸ αὑτοῖς 
ἀγαϑὸν στέργουσι, καὶ οἱ δι᾽ ἡδονὴν διὰ τὸ αὑτοῖς ἡδύ, καὶ τῦ 

οὐχ ἡ ὁ φιλούμενός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἣ χρήσιμος ἢ ἡδύς. κατὰ 
συμβεβηκός τε δὴ αἱ φιλίαι αὗταί εἰσιν οὐ γὰρ ἡ ἐστὶν ὅσ- - 

ἘΣ 1 ἡ 

αὐ γυΐῖον ἡ διὰ τὸ χρήσιμον, ἀοίπαθ ἡ διὰ τὸ ἡδὺ 5Β᾽πρΠΠ]α τη 1] πβὑγθύαν, 
αοὸ Ρτορτῖα υὐεϊαβαμθ γὴ8β 16 }1π85 Ῥϑγοϊριαῦαν (ἃ 91---81; ἃ 31 ---Ὁ 6). 

9, οἵ δὲ φιλοῦντες ἀλλήλους βούλονται τἀγαϑὰ ἀλλήλοις ταύτῃ ἡ 
φιλοῦσιν. Ἐπδπχ 115 αὐδ8 ἐγΐα, οτηηὶ μη] οΙ ἴα 6 Ὀγορτία 6886 116 Ὁ 27 58αα. 
δα! νΊπηβ, τηοᾶο ἄπο Ἰοοαπι παθτιθγιηῦ »ἀντιφίλησις --- οὐ λανϑάνουσα“" 
γ8 8. Βοβίδς παρὸν ρξ αὐοᾶ ᾿ἄθιη ῬΥϊποῖρα]θ οδῦ, ἡ βούλησις ἀγαϑῶν 
ἐκείνων ἕνεκα“; Πῖπο ἰρῖθαν 115 Ἰηΐου Βθποτα αἰ)ααϊοαῦαν. Ουξ, ἴῃ τ 
οὈβουγθύυσ οὐἱοδὶ ἴῃ ρῬυοχῖπιῖβ πούϊοποιι.,, ἐκείνων ἕνεκα “΄. Οποάβὶ θηΐτη 
ΑἸΟΥῚ γουοτᾶ στέργουσι τὸ αὑτοῖς ἀγαϑόν, αἰΐοι! τὸ αὑτοῖς ἡδύ 
γ8 14. 1ὅ, αἰγτοβαὰθ ἀρραγογοὺ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἐκείνοις μᾶλλον ξαυ- 
τῶν ἕνεκα ἢ ἐκείνων ἕνεκα; Ὑ6] ἴῃ ταὐγῖβατπθ γΘΥῸΠ ΘΙΠΟΥΘΙΩ ΟἸΠΠΪΠΟ 
ΠΟ 6886. Υ͂. δὰ 1166 Ὁ 21 βαα. 

10. οἵ μὲν οὖν διὰ τὸ χρήσιμον... ΑΔ ρῥτοροβιθομθηη τη} ]Ο ΘΠ 
γ8 9 781 ἈΒΒΌΣΙ ΕΙΣ ῬΤΟΡΟΒΙΟΙΟ ΤΩ] ΠΟΥ, α8 1) ἴῃ αὐγιπηατ16 ΘΌΠι5 οδθγῸ 
Ργοχίμιδ ὁμοίως δὲ καὶ... “νϑ 12 βα. ἀοοθηύ. Ὁπᾶθ νυβ 14---τὸ,, οἵ 
τε δὴ...“ ταϊξαβ ραὐθὺ δὰ γϑοῦύϑπι ΘΟ πο] ἀΒΊ ΟΠ ΘΠ. 

βούλονται πάντες ἀλλήλοις τἀγαϑὰ ἧ φιλοῦσιν γ8 9. 
φιλοῦσι οἵ τε διὰ τὸ χρήσιμον καὶ οἵ διὰ τὸ ἡδὺ φιλοῦντες 

οὐ κατ᾽ αὐτοὺς ἀλλ᾽ ἡ χρήσιμοι καὶ ἡδεῖς ΥΒ 10 866. 
βούλονται οὖν οἵ οὕτω φιλοῦντες τἀγαϑὰ οὐκ αὐτοῖς τοῖς 

φιλουμένοις ἀλλ᾽ ἣἡ χρήσιμοι καὶ ἡδεῖς (γ5 14 54... 

14 αποὰ οἴἴἶεδίῥίαμι οββοὺ, 8ὶ ΡΙδουϊδθοῦ γ5 10 δἀάοτο καὶ οὐχ ἡ ὁ φιλού- 
μενός ἐστιν ἀλλ᾽ ἡ χφήσιμος καὶ ἡδὺς ηβούλονται ἀλλήλοις τἀγαϑά“. 

12, ἀγαϑόν Ϊ, 6. ὠφέλιμόν τι (χφήσιμον). 
19, 18. οὐ τῷ ποιούς τινὰς εἶναι: ῬΘΥ ἀαίίνατῃ ΘΕΪπη ἰμβ μη εἶνο 

οἴϊδυ οδ 88 Ῥεορίϑυ ααϑτι ῥγοάϊδαν. Αἰαὰθ τὸ εἶναι χρήσιμόν τινι 
ἢ ἡδὺν οϑὺ τῶν πρός τι ρούϊι8 αὐδιη ποιότης. 

18. τοὺς εὐτραπέλους: αὐοὰ σοηὰβ αὐποδάδσπι οϑὺ ἀο᾽θούα ! ομθτα 
ΡυΘΘΟΘαξίατη (τῶν ἡδέων); ν. Δ 14; 1168 ἃ 81, ᾿ 

10. οὐχ ἡ ὃ φιλούμενός ἐστιν 1. 6., αὖ ΤΟΧ Υ8 17 τηδρὶβ ΡΘυβρίοαθ 
ἀἸοῖξαγ, οὐχ ἡ ἐστὶν ὅσπερ ἐστὶν ὃ φιλούμενος. - Ῥαυ οὶ ρίατη β'η6 
αὐόϊοαϊο (ΚΡ οὐχ ἧ “φιλούμενός ἐστιν) ταῦϊο τϑῖ ποὺ ραίίδαν. 

10 --- 19. κατὰ συμβεβηκός τε δὴ... ΑἸϊαᾷ αὐἱὰ (τε) γε] 4}118 
γοΥ]8 ἰάθη ἀἀάϊδαν, αποᾶ ᾿δθπι γϑοῦθ οοΠΠραξαν (δὴ ν8 14 οὐ 10). Μοᾶο 
ἀθδιἀογαξαν ἴῃ ἀοβηϊδίοπο 116 Ὁ ἰα115 ποίϊο, απἃ φιλητὸν γν6] ἄνϑρω- 

Ατῖβε. ἘπΗΐο. 33 



514 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΠΙΒ ΤΗΙΟ, 

20 δὐσν μὴ διαμενόντων αὐτῶν ὁμοίων ἐὰν γὰρ μηκέτι ἡδεῖς 

ἢ ζφήσιμοι ὦσι, παύονται φιλοῦντες. τὸ δὲ χρήσιμον οὐ ὅτ» 
μένει, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλο γίγνεται. ἀπολυϑέντος οὖν δι᾽ 

φίλοι ἦσαν, διαλύεται καὶ ἡ φιλία, ὡς οὔσης τῆς ϑίδους 
πρὸς ἐκεῖνα. μάλιστα δ᾽ ἐν τοῖς πρεσβύταις ἡ τοιαύτη δὸ- 

3 κεῖ οὐεμ; γίνεσϑαι (οὐ γὰρ τὸ ἡδὺ οὗ ἘΡΜΟΡΙΟΙ διώκουσιν 

"ἀλλὰ τὸ ὠφέλιμον), καὶ τῶν ἐν ἀκμῇ καὶ νέων ὅσοι τὸ τυ" 
φέρον διώκουσιν. οὐ πάνυ δ᾽ οἵ τοιοῦτοι οὐδὲ συζξῶσι μετ᾽ 

ἀλλήλων" ἐνίοτε γὰρ οὐδ᾽ εἰσὶν ἡδεῖς" οὐδὲ δὴ προσδέονται 
τῆς τοιαύτης ὁμιλίας, ἐὰν μὴ ὠφέλιμοι ὦσιν" ἐπὶ τοσοῦτον 

28. οὐδὲ δὴ] ΚΡ οὐδὲ (ΜΡ δὴ γοπὶδ ρμοϑὺ προσδέονται). 

πος φιλητὸς ποη ἀϊοϊνυν (πλὴν κατὰ συμβεβηκὸς) ΠἰδῚ ΟὉ 14, αὐοᾶ 086 
οϑὺ, αἀΠΠπραύαν. 

19---91. εὐδιάλυτοι δὴ... ΕἸποοὺ ὑθιηρουῖβ γαὐϊομθ παρᾶ ἰᾷ αποάᾶ 
ἴῃ ἱρβῶ τοὶ παϑαγῶ ἱηνθϑυραθατη οϑὺ. Τεκμήριον γ6] σημεῖον αποδάδιηῃ 
οϑὺ τὸ εὐδιάλυτον αἴαιιθ ἀπῦτῃ 6 τηυ]δϊθ. πϑαὰρ ἰσίθαν οὔθ δῦ αποὰ 
ὩΌΒΙΠπΟ τ 21-Ὁ 9) αυδθ Ρτορυῖα ϑαηὺ ἀἰδίϊμοῦβ ρλῳ ἀἰβροπυμίαν. 

ψοντο. : 
21 -- 81, Τυῖὰ 46 115 δαἀποίδμξυν ααἱ διὰ τὸ χρήσιμον δἃταϊοὶ 5πηῦ 

1) απουβαὰθ τηϑηθοῦ βοοϊθύαβ 2) απϊηδτη δι αὐἰρι8β 1118, ρ]αοοαῦ 8) πὰτὰ 
Βιὺ 1πΐρυ 6085 οοηϑαθίπαο γἱΐδθ (τὸ συζῆν) ---νβ 34. 217. 80. Αἴαπθ 6ἃ- 
ἄθπὶ ἀθίποθρβ τ, απδιηαπθηη ἱπηπηαίαῦο ογϊηθ, τυϑοθηβθηῦαν απ 
γ8 81 οὐ αἰδογαμη σϑηὰβ τῶν διὰ τὸ ἡδὺ ρδοηνθηΐαμη οϑὺ -- ὑ8 84. 
4. Ὁ 6. : 

34, μάλιστα δ᾽ ἐν τοῖς πρεσβύταις : ν. Ὧθ μἷ8 δᾶ 1121 Ὁ 18. 
ὡῦ. καὶ τῶν ἐν ἀκμῇ καὶ νέων ὅσοι τὸ συμφέρον διώκουσιν 80. 

ἐν τούτοις ἡ τοιαύτη φιλία δοκεῖ γίνεσϑαι. ΝΙ] αὐἱάθηη ταΐταπι, αὖ 
διιηὖ Ῥγϑθίθυ τοὺς νέους 81 τὸ ἦϑος νεαροὶ (109 ἃ δ. ἢ, τὰ ὀδιαλα 
ἰπῦθυ ἡπηίουθβ 6888 βϑπιβ ὩΠαποᾶ πρεσβυτῶν κατὰ τὸ ἦϑος. ϑ'68 πο- 
ΡἸ]οσϑηθ βὑγιοῦυτα δα]απριθαν βϑηὐθαύίω ααῷ πὰπο βᾶπθ Ορτβ ΠΟ δβὺ ὅτι 
ἡ διὰ τὸ συμφέρον φιλία δοκεῖ γίνεσθαι ἐν τοῖς διώκουσι τὸ συμφέρον. 
Ῥαθιΐοβ ἂπ Ῥ6Ὶ τὸ ὁμοιοτέλευτον ἰαηύατα ἔμούιπι βἰῦ αὖ οοᾶ. ΜῸ γουρὰ 
ἀλλὰ τὸ ὠφέλιμον) καὶ τῶν ἐν... διώκουσιν" πΟΠ τΘοθρου. 

21. οὐδὲ συξῶσι: ταῖτα 5ο:Π]οοὺ διηϊοῖθία, ἴῃ αὐ αποα τηδχίτηθ φι- 
λικὸν οϑὺ (γ. δᾶ 11δῦὕ Ὁ 84) ῥζῸ ΠΪΠ110 μαθοίαν. Αὖ νοχ οὖ ποίϊο τοῦ 
συξῆν ΠοΟ χαϊάθια Ἰοοο ρυϊπαπαι ΔἸ ρϑύατ. ! 

28. ἐνίοτε γὰρ οὐδ᾽ εἰσὶν ἡδεῖς: αὖ τι α]ϊπῦ ΔῸ δοβθηθ ἃμηῖθ0 
Ἰβαϊη ΟΡΘΙΘ αὐϑηὶ ἃ, Ῥ ΒΘΒΘΗδΪ Δα]ανατῖ. Θαδιηα δια Θπΐπὶ νἱθαθ β0016- 
ἴὰ5. απ ἜΝ ὉΠ ΠῚ τὸ ἡδὺ ϑρϑοίαῦ, ἰαιθη οὐδεὶς δύναται συνημερεύειν 
τῷ λυπηρῷ ἢ τῷ μὴ ἡδεῖ 117 1: 

29. ἐὰν μὴ ὠφέλιμοι ὦσιν 1. 6. αὐδηᾶο ἴῃ ΟΡΙΒΘΒΘΗΒ τιβαῖ 'μ0Π δαηΐῦ, 

τδ0αιθπὲρ ἐστὶν ὁ φιλούμενος, ταύτῃ φιλεῖται, ἀλλ᾽ ἧ πορίξουσιν ὁ 3 
3 , » 

ι. οὗ μὲν ἀγαϑόν τι οἵ δ᾽ ἡδονήν. εὐδιάλυτοι δὴ αἷ τοιαῦταί 

του 



ΝΙΟΌΜΑΘΗ. 118. Θ 8. δ1Ὁ 

Θ8. γάρ εἰσιν ἡδεῖς ἐφ᾽ ὅσον ἐλπίδας ἔχουσιν ἀγαϑοῦ. [εἰς ταύ- τιδὸα 80 

ε τὰς δὲ καὶ τὴν ξενικὴν τιϑέασιν. ἡ δὲ τῶν νέων φιλία δι᾿ ζ: δοξ. 2) 

ἡδονὴν εἶναι δοκεῖ" κατὰ πάϑος γὰρ οὗτοι ξῶσι, καὶ μάλιστα“ ΟΞ 7 τς 

διώκουσι τὸ ἡδὺ αὑτοῖς καὶ τὸ παρόν᾽ τῆς ἡλικίας δὲ μετα- 
πιπτούσης καὶ τὰ ἡδέα γίνεται ἕτερα. διὸ ταχέως γίγνονται 
φίλοι καὶ παύονται ἅμα γὰρ τῷ ἡδεῖ ἡ φιλία μεταπίπτει, 8ὅ 

τῆς δὲ τοιαύτης ἡδονῆς ταχεῖα ἡ μεταβολή. καὶ ἐρωτικοὶ τιδὸν 

δ᾽ οἵ νέοι: κατὰ πάϑος γὰρ καὶ δι᾿ ἡδονὴν τὸ πολὺ 

᾿ 

80. Κυ ἐλπίδα. 80. 31. [εἰς --- τιϑέασιν] 46]. 

Οὐοᾶδὶ οπῖπι ᾿ρβὶ πϑῦτῃ βθοσμ δογτιπὺ, ὀοτητηοαϊ ρδγοθρεϊο νἱποοὺ ἴδθ- 
ἄϊαπι ἴρβουτιπι. ϑῖπ πᾶθο υἱξθ ρϑύρθηβα δυιηῦ, ᾿α θ]]θσθῦαν τϑούϊιβ τὸ 
ὠφέλιμον εἶναι δὰ ὁμιλίας τινὰς γε} συνουσίας ατᾶπὶ Ὁ ΠΟΙΝΪΠ68 
ΤΘἔουτΊ. 

80. 81. εἰς ταύτας δὲ καὶ τὴν ξενικὴν τιϑέασιν. ϑοηίοπίϊδ, ΡΘῚ 56 
βᾶπ δϑὲ. Αἰαὰὶ Ὀγθνῖξου ἰαπίππι οὖ αὐᾶϑὶ Ρ6Ὶ Οοοαβίοπθιι ἴῃ ἢϊ8 ἸΪ. 
(αίον ΜΜ. 1311 ἃ 123-11) ΒΟΒΡΙΝΙ τηθαΐϊο ἢῦ 1101 Ὁ 1ὅ, 10; 1110 Ὁ - 
91. 953. Ἦοος νϑύππὶ ἰΟ00 ΟἸΠΪπῸ ἰηξθιηρθβέϊνθ δοτητηθμογαΐαν ΠΘατΘ 
μαθοῦ ργόποιηθη εἰς ταύτας απο τοΐογαθαγ. Ἐθυπουθαηξιν πὸ σϑῦθδ 
ἰδία; Ῥᾷθῃβ δηΐπη ὑγαπββουρέω νἱἀθηύαν 6 1. 1. 1101 Ὁ 1ὅ εἰς ταύτας 
δὲ, 560. τὰς κοινωνικὰς, τάξειεν ἄν τις καὶ τὴν ξενικήν. 

81 5β6ᾳ. ἡ δὲ τῶν νέων φιλέα... Οπομπίδπι τηοᾶο ν8 234 866. (6 
βϑηΐθαβ ἀσθηάατῃ δαϊῦ, βουιρίου ορροβι οὶ 1ἃ ἀαύ, αὖ ααὰπι δᾶ τὴν δι᾽ 
ἡδονὴν ροτσαῦ Ῥυϊμασση πὸπ Ἰρβᾶτῃ νοοθὺ, βθα τξα Ἰοαπαῦαν απδδὶ ἀθ αἱ- 
γουβαγιπι δοίδξαση τη οὐ ἐ118 ροὐϊββίτηθιτη απιαθϑίϊο εἰῦ. 6 Ἰᾳνθη!} ἴπ- 
4016 πο ορὰβ ἢ. 1. ρΡίυτα σοησθυούθ αυδηῖ απ δα 1095 ἃ 4 δαἀποίαξα 
βιηύ. [ὉΪ οταὺ ξῆν τοὺς νέους κατὰ πάϑος, δοβάρθιαη διώκειν τὸ ἡδὺ" 
αὑτοῖς ῬγΟΡΔΌ16 οβῦ: ἀθβηϊία οπίτη τὰ πάϑη βαπῦ, οἷς ἕπεται ἡδονὴ, 
καὶ λύπη“ 1106 Ὁ 28 (1878 ἃ 20. 21). 36 ρυυιάθηξοσ τ 38 δἀαϊίυν' 
καὶ τὸ παρόν: 5υπὺ Θπίτη ἡδέα οὐ παπᾶ νἱ]]ββίτηα, αὐἰάθτη, απᾶθ αὐδπη- 
γἱβ ἕαΐατα βιπῦ ἰδτηθ ῬΥΘΘΒΘῺΒ ΔΗΪΤΩΟ Βρουϑη 5 σϑααϊατη ργαθθηῦ ν. 
1810 ἃ 37 βαα., 488 Ὁ ὅ--10; αὐοᾶ σοηθβ Ρ]θυϊα 8 ἤν 68, ΤΩ ΟΥᾺ 6. 1π|- 
Ῥαδιθηΐθβ, τα8]6 οοπἰθιηπαπί. 

88 βᾳ. τῆς ἡλικίας δὲ μεταπιπτούσης... ὕπαε ἰαπέαθμι οατιβα γ6] 
ταῦϊο υἱἹοιβϑιπαϊηττι ἀϊοῖϊθαγ ; Ῥγοΐθοίο θῃΐὶτη οὐϊδιη ᾿ἱπέγα Ππυ 6} 1168 ΔΠΠΟΒ 
πὐΐαπθ τὸ ἡδὺ ἄλλοτε ἄλλο γίνεται (γ. γβ 33). Τὰ αὐοᾶ 1ῴ6ο οορτίαὐοπθ 
δαἀάθπάστῃ δβῦ, π6 ρτοχίτηδ ,διεὸ ταχέως... ταχεῖα ἡ μεταβολή“ ἃ 84 
- Ὁ 1 βυΐβοϊθηξι ταύϊοπθ νἱἀθαηαν οᾶτθσθ. 

1--.- 4 καὶ ἐρωτικοὶ δ᾽ οἵ νέοι... Ηδπο τηδίουϊατα, αὖ βοϊοὺ Αὐἱβί. 
(οἴ. δὰ 1148 Ὁ 29), οὐΐδιι ρὲ ποβ 1]. Ὀτϑυῖϊζου ἐαπίατα αὐὐϊοτὺ. -- Αα, τὸ 
πολὺ τῆς ἐρωτικῆς“ (ῃθς ,, πᾶσα ἡ ἐρ.") οὗ 1101 ἃ 10---12; πϑατιδ δηΐπὶ 
τὸ στέρξαι τὰ ἤϑη ὁμοήϑεις ὄντας ἴχσπι ἀδτηηυτη δοοϊάθὺ ἀπθτῃ ἐθιηροῦα 
ἢο5. δϑίαϊβ δο]αΐα ουϊὺ. ---- 5ῖη Βΐπο σϑβροχθυῖβ δὰ Η 1δὅ, ἈΡΊΉΟΒΟΘΒ ἢ. 1. 
ἡδονὰς οὐ ἡδέα αἰεὶ δὰ απᾶθ δοοϑᾶαξαν αποπίδτη ἔνεστί τι καὶ ἕτερον 
καϑὸ φϑαρτά (1184 Ὁ 29); Ῥγτογβιβ. ΠΘΡΊΘΡῚ αὐδὸ 1116 ααϊάθιηη 5018 γϑ1θ 
Βατηδηδ γίβα βιηῦ, 

Ἰ ΕΑ 
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πῦον ϑτῆς ἐρωτικῆς διόπερ φιλοῦσι" καὶ ταχέως παύονται, πολλά- Θ 3 
κις τῆς αὐτῆς ἡμέρας μεταπίπτοντες. συνημερεύειν δὲ καὶ 

φυΐζξν ὑέος ὡ δ π Ὲ ὰ 
5, συζῆν οὗτοι βούλονται᾽ γίνεται γὰρ αὐτοῖς τὸ κατὰ τὴν 

φιλίαν οὕτως. 
«4 ΐ 3 ς -" 3 “» 

ΓΙ τελεία ὃ ἐστὶν ἡ τῶν ἀγαθῶν φιλία καὶ κατ᾽ ἀρετὴν « 
γεκν. ΄σ-“- 

ὁμοίων οὗτοι γὰρ τἀγαϑὰ ὁμοίως βούλονται ἀλλήλοις ἧ 

εἶν (“Ὁ αἰεί ἀγαϑοί, ἀγαϑοὶ δ᾽ εἰσὶ καϑ᾽ αὑτούς. οἵ δὲ βουλόμενοι τἀγαϑὰ 

ἘΞ τς -- 1 10 τοῖρ φίλοις ἐκείνων ἕνεκα μάλιστα φίλοι" δι᾿ αὑτοὺς γὰρ 

οὕτως ἔχουσι. καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός" διαμένει οὖν ἡ τούτων 

4. Κῦ συνημερεύσειν. ὕ. κατὰ τὴν] ἴΐὰ ΚΡΟΡ,; κατὰ ΒΕΚΚ. ὁ. 
οοὐν, 8. ΚΡ τἀγαϑὰ βούλονται σὺν ἀλλήλοις. 

4--6. Βιαίϊομο τοῦ συξῆν πάρι ῶ (ν. δᾷ ὦ 27) πᾶθο γϑύὰ δυῖῦ δ11- 
οἶδα: πὰ οηΐπι ἴρϑατῃ οαρίαπῦ, ἰδῶ τηρχίπηθ παρὸν παρϑηὺ τὸ ἡδύ (οἔ. 
γ8 838). -- Νοὸὰ νυἱᾶάθο αποιηοᾶο Ββκθύο δοοϊαου αὖ ν8 ὕ βρϑυπουθῦ 
αὐοᾷ 11. ΚΡῸΡ οχμῖθθηῦ ρᾶθπθ πθοθββαυίατη τὸ κατὰ τὴν φιλίαν. Απποπ 
οϑὺ τὸ κατὰ τὴν φιλίαν 1. ᾳ. τὸ ἡδύ, τὶ μαΐο σθμθυὶ βθὰ τῇ φιλέᾳ απδμι 
ἘΪ 7πηχουπαῦ Ῥυορυϊαιη. 

Ὁ) 1106 Ὁ 1 -- 82: φιλία τῶν ἀγαθῶν. Βιραιυω πῶθο ἀϊδραίαίίο 
οϑὺ. Ῥοβύαπδιῃ θῃΐτη γ8 1---24 ἀθιηοηβίχαθαχη θϑῦ, Π0Ὸ β'θηπβ γϑυϑη οὗ 
Ῥδυϊδοίαμη δχηϊοϊ τη 6588, Δα] ΠΡΊΥ γ8 24 --- 82 ἀαοηδη πιοᾶο {818 
βοοϊθίαβ δχβιβίαῦ 86. 80 βΒᾶθ06. π60 οϑ᾽θυῖίθυ, ἴΙ͂ῃ αἰγχᾶατιθ γθγῸ ρᾶγύθ, αὖ 
Ῥᾶγ ογωῦ, ἴω ἀρὶθαν αὖ ἀαὺ θοῷ αὑδ 11δὅ Ὁ ἴῃ οχηπὶ δι] υἱῷ ἰη6586 
αϊοίω βαηὺ ἴῃ Β8ο ΘΡΥΘΡΊΘ 6886. οβύθπαδηξαν, δῦ θῷ απδθ οδρ. 8 το]}- 
ἀπουαἢ ΚΘΠΘΥΙΠΙ ὈΥΟΡΥΪ 6586. νἱἀθθδηθαν ἴῃ ἢΟῸ οΌΠΘΙΘ τϑαυγϑηξαν 
πὰ] ἰΐθιη βἰηῦ γ6] αὐδ]ῖὰ 5ἰηῦ. Θαυῶ ἴῃ 16 ἰπτθατη αὐ ἃ 118 ααδθ Ἰο60 
Ῥτγοχίπιδ 1. 6, ΘΧ οδρ. 8 βυηῦ. ς 

8, κατ᾽ ἀρετὴν ὁμοίων. Οπὰμ οὖ ἴῃ Ὑϑ]]ατιῖβ σΘπ θυ θὰ5. αὐ1168. ΟΠ] 
αὐλ]ραΒ, βαδγθδ οατὰ Βαθυϊθὰ8 Δι} οἰ ϊδτηὴ Ἰαηροιθ νυἱἀθδηῦαν, ὧἀθ ἴδὸ 
αυϊάθιῃ ̓ ναιίαξο 1ηἴοῪ ΒαΔΊΘΟΒ ΔῸΠ οϑῦ υοὰ ἀϊδοθρίθίαν. Ῥυοθαμῦ Θηϊν 
Ῥτοχίπηδι αποααθ (οὗτοι γὰρ τἀγαϑὰ ὁμοίως βούλονται ἀλλήλοις) 5ρ6- 
οἴανὶ 60 ρμοὐιββίθησιη. αὖ ἴῃ βοοϊθίαθθ αὐτίπασθ ἃθασδ}} οοσαραῦ! αὐδθ- 

Βίϊοηθ πὶ ΒΘ ὈΘδγητ18 5: Ρ] 1 ΟΘτα. 
8--10. Τὺ 7ατα νοῶ διηϊοϊ δι Ῥυϊμηατα ΟὉ 1ᾷ ρῥγοθαύῦαν αποᾶ ἴῃ θῶ 

οϑὺ τὸ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἐκείνων ἕνεκα, ἴα οἂ. 8 Ῥυϊπηθτα ἸἀοΙτοΟ 
τϑασδ; ροηθγῶ ᾿πηργτοθαύω βαπὺ αὐϊὰ ἴῃ πϑπξας γτ6. βοὴ τϑούθ μαρθηῦ: νυ. 
δὰ 1160 8 9. (1160 Ὁ 27 5αᾳ.). 

10. 11. δι᾽ αὑτοὺς γὰρ οὕτως ἔχουσι καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός. 
Ἐοάθμι τηοᾶο ρῥθυρίδασ; πᾶπὶ οὐ 1160 ἃ 10---19 βθοιῃμᾶο 1000 τὸ κατὰ 
συμβεβηκὸς αὐδογουαίαν. -- Νἧο πιΐπαβ ἰθυύμαμι τὐγοαὰθ οὰρ. Ῥδυϊῦθυ 
α)αηρίθαν: αποᾶ ΘΪτα γ8 11. 12. 1δτὰ οϑὺ τὸ διαμένειν, δοᾶθιῃ βρϑοΐίδὐ 
αὰοὸο 110 ἃ 19--ΘΔΊ τὸ εὐδιάλυτον. -- Αὰ γ6 1} ΥἹΧ ΟΡῈΒ θυ 8ιἀἸΟΠΘ.0 
Ῥυϊάθιη τὴν ἀρετὴν αϊοίδιη. 6888 μονιμώτατον 1100 Ὁ 12--117, τὸ δὲ εὐ- 
μετάβολον πονηρόν 1104 Ὁ 80; Διο ΟΥ̓] γΘ]Ὸ Υἱγύαβ ΘΟ,ΒΘηΒα ΟἸΜΠΪ1} 
ἴῃ 60 ἔδγθ ροβιύα ϑϑὺ αὖ βδεῖου βἰηῦ; ν. 1939 Ὁ 1ὕῦ ἡ δὲ οὐ βέβαιος 

φιλία οὐ φιλία. 
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Θ.« φιλία ἕως ἂν ἀγαϑοὶ ὦσιν, ἡ δ᾽ ἀρετὴ μόνιμον. καὶ ἔστιν τιδδὺ 12 
ἑχάτερος ἁπλῶς ἀγαϑὸς καὶ τῷ φίλῳ οἵ γὰρ ἀγαϑοὶ καὶ ὅ,....,.δὶ.. 
ἁπλῶς ἀγαϑοὶ καὶ ἀλλήλοις ὠφέλιμοι. ὁμοίως δὲ καὶ ἡδεῖβο τη. εξ ΓΈ 
καὶ γὰρ ἁπλῶς οἵ ἀγαϑοὶ ἡδεῖς καὶ ἀλλήλοις" ἑκάστῳ τι 

΄ ππ)ν σι Γον ᾿ - 

γὰρ καϑ᾿ ἡδονήν εἰσιν αἵ οἰκεῖαι πράξεις καὶ αἷ τοιαῦται, 
μι 9 - Α 5 ᾽ ἌΓΕ ς , ᾿ , 

τῶν ἀγαϑῶν δὲ αἵ αὐταὶ ἢ ὅμοιαι. ἡ τοιαύτη δὲ φιλέα 

17. ΚΡ δὲ αὗται ὅμοιαι. 

13---17. ΑἸίατη Ρ6. ἀθιπομπβίγαϊ οηθη ἰαὰβ μα ]ὰ8 ΘΌΠΘΥΪΒ αιιρθίαγ. 
Οασπι οπΐπι φιλητὸν 516 ἔπ τὸ ἀγαϑὸν ἰππὶ τὸ χρήσιμον ἔπι τὸ ἡδύ 
(γ61 ἁπλῶς γε] τῷ φιλοῦντι ὃν τοιοῦτον) 110 Ὁ 18---ὅ: ἰπ ΠΟΟ σΘΠΘΥΘ 
ἀτιδξαν 18. ααἱ Ποτασι οτηηΐτιτη πἰ 81] πο η 510. --- Θπ0 ἴῃ Υρατηθηΐο πππτη 
ποι 88 ϊ5 δ]αθογαύαμι. δϑύ. Οποπίαμη θηΐτη τὸ αὑτῷ. ἀγαθὸν αποᾶ τῷ 
ἁπλῶς ορρουῖδαν 116 Ὁ 31 5Ξᾳ. Βα Ρδὺ 86 ἴάθπι βἰὺ αποᾶ τὸ ὠφέλιμόν 
τινι -- ΠἸυἅ οπίτη ἀϊβουίσηθη ΔῸ Πουηϊηῖθαβ ἀρύπμι οϑῦ, Βοὺ δα συϑῃι 
βρϑοΐας ---  αὐττιπαὰθ πος αποᾷ ἀϊνγθυβατη οϑὺ γ8 18. 14 ἴῃ ὑπῸπ| ΟΟΤη- 
Ῥ]ϊοαΐαῦ ἑκάτερος ἁπλῶς ἀγαϑὸς καὶ τῷ φίλῳ᾽ οἵ γὰρ ἀγαϑοὶ καὶ 
ἁπλῶς ἀγαϑοὶ καὶ ἀλλήλοις ὠφέλιμοι“. ΝΙχπΐτατα ΔΕ Θ᾽ γ8 14 5βα. 
περὶ τοῦ ἡδὺν εἶναι ἀρίζατ. το ἀρ θθαῦαν οἐΐϊδιη τῷ χρησίμῳ ἀἰδυϊποῦα, 
τηθηΐίο, αὐὰτὰ οὐ τοὶ ταύϊο οὐ διοίουϊβ σοῦθα τηδηϊξοδίθ ργοάδηΐ Ἰπέου- 
6586 αὖ ἡ τελεέα νἱάθαῦαν οτημῖα ἴῃ 56 γϑοῖροσθ δία οὐΐδηι τῷ χρησίμῳ 
ῬΘηΘ σομβαίοσθ. Υ͂. 11δ7 ἃ 3 καὶ γὰρ τοιοῦτοι --- ἰ.- 6. χρήσιμοι --- ἀλ- 
λήλοις οἵ ἀγαϑοί; ἃ]. ᾿ 

16 5ᾳ. ἑκάστῳ γὰρ καϑ᾽ ἡδονήν εἰσιν αἵ οἰκεῖαι πράξεις καὶ αἴ 
τοιαῦται (1. 6. αἀπδ8. οἸπβάθτη βαπὸ σοπθσῖβ)ὴ. Αὐηθιστατη οὐκεῖαι : ἔππι 
Θηΐτη ααδὸ πϑύαταθ 8] 1οα]ὰ8 δοσοτητηοάδίαθ βαηῦ, ὕὰπι ααᾶδθ ΔῸ ἴρβὸ 
Ῥογροίγαίαθ βαπὺ (ν. δὰ 1169 Ὁ 80 5α.), τϑοῖθ οἰκεῖαι νοοαπίασ, Νβοὸ 
ἰδιηθα ἀπθίππι οϑϑὺ ααἷπ ἢ. 1. ποὸπ ἀϊοαῦαν αποᾶ κα απίδαπα ορογᾶ ρθτ- 
ϑοουῖο, βοὰ αποᾶ ῥγὸ ᾿'π4016 ουαβαιθ εἰ. --- Τῶν ἀγαϑῶν δὲ αἷ αὐταί 
(γυ5 17) 1. 6. ἑκατέρῳ οἰκεῖαι: οἵ. 1167 Ὁ ὁ Ὁ] οἵ ἐπιεικεῖς ἀϊοπηξαν ἐπὶ 
τῶν αὐτῶν εἶναι. “ 

111-94, Ῥππι ῬΥΟΌ ΔΌΣ τηοᾶο αὰ88 5Βηροϊα γ8 8---12 οὐ νβ8 12- -τἴ 
δχριοαΐα βαηῦ, ἴπ ἀπδᾶτη ποέϊομθιη τῆς τοιαύτης φιλίας (γβ 17) απαβὶ 
οΟἸΠἰστπιπθαν, βὶπθ οααβᾶ αὐ ἰξα, ἀϊσαιηι ἱτηρραϊθον δ βούτηο. Θαᾶ ἴπ τ . 
Ὀγουτον ἀἴοδτη απδθ οβύθημα! ροββο νἱἀθηξασ. 1) Ῥυϊσηστη θηΐτη, απδτην 5 
τηθϊξατη ἴῃ Ὡτηϊοι ἃ τῷ μονέμῳ ἀδίαγν, ἰδιηθη Πᾶθο δα τηδῆτιβ απϊᾶ 5ρ06- 
οἰαπὺ 86. τὖῦ βοιαῦαν, πᾶπο 6886 τελείαν φιλίαν (ν. 7. 84. ἃ].) νϑὶ δὐΐδπι 
μάλιστα φιλίαν καὶ ἀρίστην (γ5 34). ϑυβρθοίατα ἰσίθαν μόνιμος γ8 18. 
2) Θυοᾶ ἴπ ῥτοχί πιῆ βοηδθη ἃ θὲ πάνϑ᾽ ὅσα τοῖς φίλοις δεῖ ὑπάρχειν 
γ8 18, 19 ἴῃ 118 ἰρβῖίβ, απδ8 ἰπᾶθ ἃ. γβὰ 8 ρυδϑοθάπηξ, δια ρ᾽θμᾶτη οὗ 
ἰατη Ἰπου!θηΐαμι δχροβιθοθθτι παθθὺ αὐ πϑαὰθ ορϑαὺῦ βϑηξθπίϊδθ 111π|- 
βέγδπεῖβ (πᾶσα γὰρ...“ νβ 19 --- 238) πθὸ νυἱάθαϊαν. ροββθ ῬῈῚῪ πηδΠὶ 
βοῃξθπἐϊατη τηθ] τι Θχροπὶ απδτη ρυϊάθπὶ ΡΘῚ ΘΟΙΏΡ]αγΘ8Β ἕαοξαμι οϑέ. 
8) Αροραϊδ αποᾶ ἴἰπ ἰᾶπὶ δηραβίύαμπι Ἰοοῦτη ποτα, ποίϊο τθοθρίδ οβὲ ὅτι 
πᾶσα φιλία καϑ᾽ ὁμοιότητά τινά ἐστιν: ἃ αὐτὰ π6 ἴπ ἀπο αὐΐᾷοπι σο- 
ΠΘΙΘ τῆς τελείας τἰα οοηβίαῦ αὖ ποι βαὐϊπ5 νἱἀθαίοσ ἰηΐτα νυ 84. 8 
Ῥϑ.}]ο απ ρσοπίϊπβ 46 οἂ νϑυῦα ἔδοοσθ. 4) Νδ τυυ]ία: εἰ υϑῦῦα πᾶσα 

ν» 
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ετεῖς οἶον, ἀρονι Ἐμόνιμος εὐλόγως ἐστίν. συνάπτει γὰρ ἐν αὐτῇ πάνϑ᾽ ὅσα Θι 
᾿ τοῖς φίλοις δεῖ. ὑπάρχειν. [πᾶσα γὰρ φιλία δι᾿ ἀγαϑόν ἐστιν 

δοἢ δι’ ἡδονήν, ἢ ἁπλῶς ἢ τῷ φιλοῦντι, καὶ καϑ᾽ ὁμοιότητά 
τινα ταύτῃ δὲ πάνϑ᾽ ὑπάρχει τὰ εἰρημένα καϑ᾽ αὑτούς" 
ταύτῃ γὰρ ὅμοια καὶ τὰ λοιπά, τό τε ἁπλῶς ἀγαϑὸν καὶ 
ἡδὺ ἁπλῶς ἐστίν.) μάλιστα δὲ ταῦτα φιλητά, καὶ τὸ φιλεῖν 

δὲ καὶ ἡ φιλία ἐν τούτοις μάλιστα καὶ ἀρίστη. σπανίας δ᾽ ς 
ἔνε 2ὅ εἰκὸς τὰς τοιαύτας εἶναι" ὀλίγοι γὰρ οἷ τοιοῦτοι. ἔτι δὲ προσ- 

οὐχ ἴω, Ἐρὼν δεῖται χρόνου καὶ συνηθείας" κατὰ τὴν παροιμίαν γὰρ οὐκ᾿ 
ἦς ἔστιν εἰδῆσαι ἀλλήλους πρὶν τοὺς λεγομένους ἅλας συναναλῶ- 

18, ὅμόνιμος] 86Υ. τελεία γ6] βῖπι. 19---98, [πᾶσα γὰρ --- ἁπλῶς ἐστίν] 
Β80Ρ. 22. ὅμοια] ΚΡ ὅμοιοι. 28. δὲ] ΚΡΙ,» δὴ. ; 

γὰρ... καὶ ἡδὺ ἁπλῶς ἐστίν γ5 19 ---58 ῥγουϑιιβ ἀο]οῦα {πουϊηῦ, αἰϊαποὺ 
τηο]οϑύϊδθ βῖπθ 1}10 βοπέθηὐίαθ ἀθίγσηθηΐο ογαπῦ βαθ]αα. Ῥουροίιν 
Θηΐμ γ8 28 μάλιστα δὲ ταῦτα φιλητὰ 1. 6. τὰ πάντ᾽ ἐὰν συνάπτῃ 
Υ8 18. 

22, ταύτῃ γὰρ ὅμοιοι καὶ τὰ λοιπά: ἴίω οχ δαοίονϊἑαίθ ΚΡ Ὑροίο- 
γβαὰθ Γπέγρυ. νἱαθαῦαν βου θη ἀστη 6886: 9 ϑτὴ 80 Β[π1165 οὐΐαηῃ οϑίθ- 
ΥἹΒ ΤΘΡῸΒ ᾿πέθυ 856 ϑαηῦ βἴτη1165. (Τα .). Θαδιηαθδτη ᾿ἰδυπα ταύτῃ πο- 
απ οἱθραηῦθυ ἀϊούαπι οϑὺ ροϑὺ ταύτῃ γ8 21 (ατἱ ἀαῤίγιιβ θγαΐ), πθὸ θουη- 
το ππι οὐ ἴδ ῖ]θτη τρυθδϑαση δια ϑαθχη ΠΟΙΏΘη Βαρϑὺ αὖ ταύτῃ ἰηΐ6116- 
σαῦαν, κατ᾽ ἀρετήν“, πθ60 ἀθηΐαιθ β8 018. γϑυιτα θϑὺ ποιηΐηθθ ααἱ νἱσύαϊξο 
1πὔρὺ 86. 511}21165 Β:πῦ ΟἸΩΠΪΏΟ ἴῸγ6 511η1}688. 

. 38. 34, μάλιστα δὲ ταῦτα φιλητά, καὶ τὸ φιλεῖν δὲ καὶ ἡ φιλία... 
οἵ, 1160 ἃ 6 διαφέρει δὲ ταῦτα (86. τὰ φιλητα) ἀλλήλων εἴδει, καὶ αἵ 
φιλήσεις ἄρα καὶ αἵ φιλίαι. Ὑιᾷ6 ἰρίθαγ πηοπ οὐ μἴο Αὐἱβῦ. βου ρβουιῦ 
καὶ τὸ φιλεῖν δὴ... 
24 -- 82. Ἡδιὰ δὈβιμαΠΠου μᾶθο ὧἀθ γϑγῶ διηϊοϊἐϊῶ αὐθϑθυαπῦαν οὔατπθ 

αἰψίτηο Ἰοθο οῶρ. 8 ἀθ ᾿ἱπέθυϊουϊ τι σθηθυθι8 απδθδίξαμη οϑὺ; υ. δᾷ ἃ 21 
-- 81. Μοᾶο τὸβ ἰρϑῶ, δ]ϊαθδιη αἰ ογθηύϊατη ροβύσ]αῦ: ἱπύθυ αποβηδπι 
ΘὨΐτη βἰὺ ἡ τελεία, πουηῖηθ6 θἦαβ ἱπἀϊοωῦαν, πθαὰθ αθύθὑβ οὐ] 518 τηϑρῚ5 
1 Ῥτορυῖα ρούθϑὺ θ886 απϑιὴ Ὑὶγύμβ. 

24. σπανίας δ᾽ εἰκὸς εἶναι. Ὁ τγαγαθ βἰπῦ, αασπι. ῥϑαοῖναθ τῶν 
σπουδαίων ὕπτη αἰ Που]ία5. Ἰππρσθηᾶδα ὑα118 βοοϊθύα 5 οἰβοϊυ, --- Ὀλίγοι 
οἵ τοιοῦτοι γ8 3ῦ ν. δὰ 1109 ἃ 24. 29: οχ Πἴβ 1]. οἵ, 1168 ἃ 14 ἴσως δ᾽ 
οὐδ᾽ ἀγαϑοὺς εἶναι (ῥάδιον πολλούς); 1171 ἃ 20 ἀγαπητὸν δὲ καὶ ὀλί- 
γους εὑρεῖν τοιούτους. 

ῦ ---ῶ9, ἔτι δὲ προσδεῖται χρόνου: προσδεῖται βθτι οὐκ ἄνευ 
ἐκείνου. Οἵ, Ἐπ, 1281 Ὁ 12-- 11 οὐκ ἔστι δ᾽ ἄνευ πίστεως φιλία βέ- 
βαιος, ἡ δὲ πίστις οὐκ ἄνευ χρόνου... οὐδ᾽ ἄνευ χρόνου φίλος. -- 
Τα ο!]θσαῦαν Ὠΐπο, τὸ συξῆν (48 αὰο ν. δὰ 1100 ἃ 217; Ὁ 4--- 6) ἴῃ γεοτᾶ 
δἰ] ΟὉ 14 ἵρϑύτη ρϑὑϊαμη 7δτὰ 6886 αὖ ἡ φιλέα Πδδοὶ ροββϑῦ. 

21. πρὶν τοὺς λεγομένους ἅλας συναναλῶσαι οἵ. 1288 ἃ 2 διὸ εἰς 
παροιμίαν ἐλήλυϑεν ὃ μέδιμνος τῶν ἁλῶν, 
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Θα σαι" οὐδ᾽ ἀποδέξασϑαι δὴ πρότερον οὐδ᾽ εἶναι φίλους, πρὶν τιδδν 38 
ἑκάτερος ἑκατέρῳ φανῇ φιλητὸς καὶ πιστευϑῇ. οἱ δὲ ταχέως 
τὰ φιλικὰ πρὸς ἀλλήλους ποιοῦντες βούλονται μὲν φίλοι εἶναι, 80 
οὐκ εἰσὶ δέ, εἰ μὴ καὶ φιλητοί, καὶ τοῦτ᾽ ἴσασιν᾽ βούλησις 

μὲν γὰρ ταχεῖα φιλίας γίνεται, φιλέα δὲ οὔ. 
- 

5 

28. πρὶν ἂν] ὁχ ἀπὸ ΟΡ, πρὲν οοἰδ. 80. μὲν] οι, Κῦ, 82. γὰρ] 
ΚΡ οὗν. ; 

28. οὐδ᾽ ἀποδέξασϑαι δὴ πρότερον (ἔστιν). Οἱ παι γϑ θουτιὴι 
ΘΥδθοοσαι βαύϊβ ἐδποομῦ, ᾿ρϑὶ ν᾽ ἀθθυμὺ δὰ ἀποδέχεσϑαι μαπὰ αἀὐδοπάθτῃ 
6588. οορτίαἰίοπα εἰς φιλέαν, 5ἰτη1} 16. ᾿ἡποδέχεσϑαέξ τινὰ Ῥγορθ ἰάθιῃ δϑβῦ 
αποαᾶ Τιαῦπηθ αἰοϊξαν Ῥυοθαγτθ ἰάθη, αἴαπι Ῥγοῦδτθ οὖ ἰδθᾶδγθ οοι- 
ἡπμπρὶ βοϊοὺ 1 ἀποδέχεσθαι καὶ ἐπαινεῖν (1169 ἃ 8). Ὗ. 1167 Ὁ 18 οἵ 
δ᾽ ἀποδεχόμενοι ἀλλήλους, μὴ συζξῶντες δὲ... 

29. πρὶν ἂν... φανῇ φιλητός: ἰὰ αποᾶ ἴῃ Βος αὐϊᾶθτηη ΚΈΠΘΥΙΘ 
οδὺ. .. φανῇ ἀγαθὸς ὦν. Αἀάϊξυν καὶ πιστευθῇ : Ττῖβὶ ϑαΐπὶ ἤθη Βὰ- 
Ὀεαὺ πβοὰ νἱάθίαν, μῶθ ἴῃ γ6 ΠΪΉ1Ὶ οβϑὺ. ΕἾἼΔΘΙ γοῦὸ ἔππαδμηηθηύαμι 
ἀἴχουῖβ πεῖραν, 46 αὐ Επδεπιῦς ῬΙ ΟΣ θα5 ορτο 1281 Ὁ 12--86. 

29. 80. οἵ δὲ ταχέως τὰ φιλικὰ... ποιοῦντες: ταῦ! 56. διηϊοι τα 
7 ΠΏ Σ1586. αὶ ΘΏΪΤ ἀ8τ|8 τῶν φιλικῶν ὨΪΒ] ὅδτη Βα ϑτῦ δι οΙὐϊα ἢ -- Αὐ 
ΒΟΙΘΙΏΠΘ τὸ ταχέως βαρτα οταὺ ἐν τῇ δι᾿ ἡδονήν ἃ 84. 

81. εἰ μὴ καὶ φιλητοὶ (εἰσὶ) καὶ τοῦτ᾽ ἴσασιν: οοπβυιπητηδῦτι ῥυΐον 
Ομ το (εὖ ΡΘῚ ροβύθυϊουθι; αὐσιηα 8 γοσῸ ταχέως (γ8 29) παυπα οοη- 
ἐϊπρθυθ, πιοᾶο γ8 3 βα. δχριϊοδύαχμη δὺς πᾶπῃ ἡ φιλία ἧς βούλησις λέ- 
γεται γ8 81 εβὺ φιλία ὡς πρὸς ἀγαϑόν. 

8) 1166 Ὁ 388 -- 1168 ἃ 86 (οδ8ρΡρ. ὅ. 6. 1). ΑΌΒοΟΙγ αν απδοβύϊο 
περὶ τῶν εἰδῶν φιλίας. 

8) Βορουία ρυϊάθμι ἐγ σϑῆθσδ, τηοχ αἰβυιποῦβ οαρι θυ ἀστηθγαία, 
ἦατα τἴα Ἰηΐου 86 οοιηροπαηΐαν αὖ ἀποἀοῦπαπθ ᾿ηΐθυϊοτα σθπθΥδ Βα πδ6 
πϑύαταθ Βαθοηῦ ἃ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ ΡΘῚ νἱοϊηϊξαῦθμι γ6] αὐβηϊναΐθιη απδπάδῃι 
απδβὶ τησἱαδία 886 νἱἀδαηύαν --- ΤΙ ἃ 36. Ἰύδαπθ ἴῃ ρυϊπιᾷ 18 αὐδθ- 
βύϊοπθ εἰ πλείω εἴδη φιλίας Ἰᾶτὰ ἀϊοαῦαν ἀπῶ ἃιηϊοιυϊδ, Θ586 ἡ κατ΄ ἄρε- 
τήν, ἡ τελεία, φταρίθγαιθ 1Π]ᾶτὰ ὁμοιώματά τινὰ δ]υβάθιη; δᾷ αἰέθεδϑηι, 
γΘ͵Ὸ αὐδοβέϊομοιη πότερον ἐν πᾶσι γίνεται φιλία παπᾶ ἀπθιξαπίεν το-ἢ 
βου θαῦαν, ΒΟΪ05 ὈΟΠΟΒ δια γϑυϑτη δι] τη 6556 ἸάΟΠ608 γὙ6] 6556 ΔΙΉΪΟΘΟΒ ᾿ 
μὴ κατὰ συμβεβηκός --᾿Ι1δΤ Ὁ ὅ. ἰ 

᾿ Ὁ) Τὺ ἀδβουιρίαμη βὲὲ, αὐἱὰ τογογῶ βὶὺ ἃτηϊοϊϊδι, ἀπαπὰ τοϑέαῦ αποᾶ 
οὐ ἴπ νἱσύα θυ οδοοιπκυδοίι 6886 γἱάϊτηθβ. Οπῦτῃ οηΐτη βιὺ ἕξις ἄνευ 
ἐνεργείας, ἴῃ ἀποαὰθ σΘΠΘΥΘ τὸ τέλειον ποῖ δὶ πῖδὶ δᾶβιὺ ἡ ἐνέργεια: 
απδ ἴπ διϊοιϊἃ αὐἰάθτη ἐν τῷ συζῆν ροβίϊα ο5ὺ. Νρο βἰπθ 18 ἴρβῶ 
ἡ ἕξις Ἰηΐορτα, οὐδ: δαῦ δηΐτη 81 ἴα ἃ βοοϊθίαξε τοῦ συξῆν ᾿πἰοτο! αβὶ 
Τπουιηῦ, ἀρβιπθηΐ ἃτηϊοὶ 6586 (-- 1167 Ὁ 13), δαῦ 5ὶ ᾿ρϑὶ οοῃυϊοίαση, ἱπ 
αὰὸ 8181] βιῦ ἀπ] θα η15, οομὐθιαηδηῦ, μ6 ἔπουϊπὸ αὐϊάθιη τππαῦϑηη τϑυθσῶ 
τηϊοὶ (-- Ὁ 19). γοτα ἰσιῦαν δμνοἰ εἶα, ποη οϑῦ, αἶβὶ οὐ βιὺ τὸ συζῆν 5, ἡ 
ἐνέργεια ἡ τῆς φιλέας) οὐ ρἰαοοαῦ --- 1187 Ὁ 24. 



20 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΤΙΒ ἘΤΉΙΟ. 

ζ-:- [ 3 . . ΄ Α κ ν κ᾿ 
πο εις ἤβοΡ88. αὕτη μὲν οὖν καὶ κατὰ τὸν χρίνον καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ 
γολ Ἐ  ΔΥΣ ΒΡ ο, ἴσον ᾽ πα τί αἱ Σ,.... ἷ τελεία ἐστί, καὶ κατὰ πάντα ταὐτὰ γίνεται καὶ ὅμοια ἕχα- 
ΑΝ ἐὸὸ δρ τ ᾽ Ὁ“ εὖ ς 

᾿ κὰν ΔΟῖΝ, ϑοτέρῳ παρ᾽ ἑκατέρου, ὅπερ δεῖ τοῖς φίλοις ὑπάρχειν. ἡ δὲ 
Γ- ΤᾺ ἀείποῖ α διὰ τὸ ἡδὺ ὁμοίωμα ταύτης ἔχει" καὶ γὰρ οἱ ἀγαϑοὶ ἡδεῖς 
Ἢ ἔξ ν ὸ ἀλλήλοις. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ διὰ τὸ χρήσιμον" καὶ γὰρ τοιοῦ- 

τοι ἀλλήλοις οἵ ἀγαϑοί. ᾿ μάλιστα δὲ καὶ ἐν τούτους αἷ φι- 

38. λοιπὰ] Κ᾽ λόγια. 84. ταὐτὰ] ὁΧ ὑπὸ (αὖ νἱ4.) ΝῸ; οἵη. ΚΡΟΡ 
(ταῦτα ΤΡ Ὁ), ὅμοια] 6χ ἀπὸ (αὖ νἱᾶ.) ΝΡ; ὁμοία οοὐξ. 

2. ἡ διὰ] ΚΡΙΡΝΡ οὗ διὰ. ΚΡΟΡ καὶ γὰρ οὗτοι. 8. οἵ ἀγαϑοί] 
ΚΌΠΡΟΥ ἀγαϑοί. 

6) Ῥοβίαυδιη. ΡΘΥ ΟΔΡΡ. ὅ. ὁ παθο ἀϊβρυζαϊο δα ἥποιιυ απθημάδηι 
Ῥογάποίῳ οϑῦ, αἰθῖτηο Ἰοοο --- ΙΔ αποᾶ ἃῸ Αὐϊϑύοίθὶθ μπϑιᾷ Ὁ] Θμσπι 6880 
ΒΟ Β --- ἀπῦτη οἀραῦὺ (---1168 ἃ 86) δ Ὀ] πη ρΊ ὑπ: ατιδ81 ΒΌΡΡΙΘΠΑῚ ἀτρτι- 
τηϑηδὶ οαυδβῶ, Ηπο ἀππὶ σΘοπρογιηΐαν αἀαδθ δῦ δα αἰδυϊηρτθπηᾶδβ πούϊομ 5 
βρθοίαῃὺ δαὺ δὰ γϑύστη Ὠοιπϊηυτηαιθ ναγιθίαξθιη ρου ποῦ, πΌ]]τπὶ ὁ Υ- 
ὕπτη ᾿ἰπὔθι ΒΙηρΌΪα, νἱποῦ]ατη οϑὺ. Νϑαὰθ 1ῃ δ]1 ΒΘΙΊΠΟΠΘ. βθυθύθπμι Ἵπα]- 
ΘΟ. 6586 ἀθοθῦ 81 αὐἱὰ τηϊπὰβ Ὀ]δοπουῖῦ, τηοὰο π6 θοᾶθῃι τηοᾶο δαὺ 
τη ]1τι5 Ἰᾶτα δηύθ ρου γϑοίαθατη ἱύ. 

8) 1166 Ὁ 88 --- 1167 Ὁ ὅ. 

88. καὶ κατὰ τὸν χρόνον καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ τελεία. Τ τὸ κατὰ 
τὸν χρόνον ῬΥΪΠΔΌΠῚ ΟΟΤΩΙΤΠΘΙ ΟΥ̓ Θέ γ6] ΡΥ θᾶ απδθ ῥτοχὶπῖθ δαῦθοο- 
ἀποὺ (ἔτει δὲ προσδεῖται χρόνου... Ὁ 36 544.) Βαπα ρτγϑδίθυ ορ᾿ πομθ μα 
δοοΐαϊθ, Τηΐου τὰ λοιπὰ ῥγδθοίριια μη 6886 ἀἰχουῖβ τὸ βούλεσθαι ἐκείνων 
ἕνεκα οὐ τὸ οὐ κατὰ συμβεβηκὸς νβ 8. 10“58α.; πὸ ἰδιηθη ἴα ἀϊοὶ τὰ 
λοιπὰ αὖ 6ὁΧ 118 αὰ88 ἴδπι βιπὺ ργοροβίθω οοπαυπίγθπᾶδ, βἰηὐ, ἀοοθοῦ νϑυθῶ 
1107 ἃ 20---ὃ64... καὶ ὅσα ἄλλα ἐν τῇ ὡς ἀληϑῶς φιλίᾳ ἀξιοῦται; 
δ 4.1 ὺν 

84. καὶ κατὰ πάντα ταὐτὰ γίνεται καὶ ὅμοια ἕ. π. ἑ. Τδδριοἰθύτιν 
οὐ δῖο ῥυῖπιο Ἰοθὸ δὰ τὸ ὁμοίως βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἀλλήλοις ν8 8. Ηοο 
ἰσιθαγ οὐ αἀπδθ ἱπᾶθ αρίω βααηῦ ἔπτη Ῥγοργϊὼ ταθηὐΐοπο ἀΐσμῶ βαθὺ (,καὶ 

, κατὰ πάντα. .“ ν8 84) ἔπχι οὐ ἴρβὰ δὰ τὸ τέλειον ρου πθηὺ (,,ὅπερ δεῖ 
τοῖς φίλοις ὑπάρχειν“ γβ 86). ὙΙᾶΘ, πὰπι σοπβθηίδηθατα 5Ὁ, 8 τηοᾶο 
ῬΥΘΘΟΘΒΒΙΒΒ6 νου δα γ5 20 -- 22, 

88 -- 1167 ὦ 8. ἡ δὲ διὰ τὸ ἡδὺ... οἵ ἀγαϑοί. Ουοά βαῦππι Βᾶ- 
Ῥουὺ τοἰϊαθδθ δγηϊοϊ αι, 1ἃ 18πὶ ὁμοίωμα τῆς τελείας 6886. ἀϊοϊδαν, αὐδδὶ 
ΟὟ 1ὰ ᾿ἰρβιτα ῬγῸ 8:10 1115. 1186 Βα θην αὐΐῶ ἴῃ 115. ΠΟΠΠ]]8, γ6Ρ6- 
τἱαπέθν αὐδὸ βθούαμπεϊθιιβ τὴν τελείαν ποία οὐ οδγῶ βἰηύ, --- Νονω Παθο 
σϑπούασι ἀθβουϊρῦϊο, Ουοα δαΐθιῃ ὁμοίωμα ἔχει (γ8 1), ἰάθιαῃ λέγεται 
καϑ'᾿ ὁμοιότητα (5 81. 82) Θϑίαπι αποᾶ νοοαῦαν τῷ ὡμοιῶσϑαιν (Ὁ 4. δ). 

. 8. μάλιστα δὲ καὶ ἐν τούτοις (τοῖς διὰ τὸ ἡδὺ ἢ διὰ τὸ χρήσιμον 
φιλοῦσιν) ἡ φιλία διαμένει... Ἡδροπὺ αὐαπίστη βοτὶ ρούοθϑὺ οὐϊδιη τὸ 
διαμένειν ἱ. 6. τὸ τέλειον κατὰ τὸν γρόνον, ἄπτη ἴπ αἰ ογᾶ τ 86. ἐν τῷ 
ταὐτὰ γίνεσθαι (1166 Ὁ 84) 5'πΠυἀΐποτα τῆς τελείας ὕθπθηύ. Θαυῶ ἴῃ 
τ τηογαῦαν Αὐἱδϑῦ. ἀβαὰθ δα γνβ 160. --- Θπομπίδμι δαΐθιι οὐ δηΐθ αϊούαση 

οβὺ 1166 ἃ 30--34 οὖ ΐρ γϑ 14---16 1ξθγυχῃ ἀϊοῖδαν, τϑπουθ βοοϊθύαῦθθ. 

Θ΄ ὅ 
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’ ’ ἰκὰ κ ἄς ἃ ᾿ ΑΙ Με ’ τ 

Θο5 λίαι διαμένουσιν, οταν τὸ αὐτὸ γίγνηται παρ ἀλλήλων. οἷον τιδτα 4 
ε ΄ Ἢ ι ΄ - 5 . ὅτ τὰς -» 5 »" ᾿ «' ἘΡΣΣ ΣΝ : 
ἡδονή, καὶ μὴ μόνον οὕτως ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, οἷον ὅ ΑῊΥ ζει 

» ἰόν ἢ Ζ, “.«-{ 

τοῖς εὐτραπέλοις. καὶ μὴ ὡς ἐραστῇ καὶ ἐρωμένῳ" οὐ γὰρ δρεΣ  ἢ 
,),4 Ἔ ᾽ Ω τ ἀκ. ᾧ ᾿ ἐ- “2 ἐρ- 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἥδονται οὗτοι, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὁρῶν ἐκεῖνον. ὁ ((- -:---««"' 

δὲ ϑεραπευόμενος ὑπὸ τοῦ ἐραστοῦ" ληγούσης δὲ τῆς ὥρας 
4. ὦ ς Ἷ ’ » -»" Α των! 3 ,’ - ὡ ς 

[ἐνέοτε] καὶ ἡ φιλία λήγει" τῷ μὲν γὰρ (οὐκέτι) ἡδεῖα ἢ 

ὄψις, τῷ δ᾽ οὐ γίνεται ἡ ϑεραπεία. πολλοὶ δ᾽ αὖ διαμέ- 1ὸ 
νουσιν, ἐὰν ἐκ τῆς συνηϑείας τὰ ἤϑη στέρξωσιν, ὁμοήϑεις 
» » Ὶ Ἁ Ἁ 4 Ἁ 3 [ἀ 3 Ἁ Ἁ 

ὄντες. οὗ δὲ μὴ τὸ ηἡδὺυ ἀντικαταλλαττόμενον ἀλλὰ τὸ 
’ :) » ᾽ » . . τ , χρήσιμον ἐν τοῖς ἐρωτικρῖς καὶ εἰσὶν ἡττον φίλοι καὶ δια- ,,.Ὁν ΨΩ Σ 

μένουσιν. οἵ δὲ διὰ τὸ τρήσιμον ὄντες φίλοι ἀμα τῷ συμ- ἐλ ἰς, ,, ὧχ-- 
; ἂς, 8: α- 

φέροντι διαλύονται" οὐ γὰρ ἀλλήλων ἦσαν φίλοι ἀλλὰ τοῦ 1γ΄᾿ ο Αναν τος 

ε λυσιτελοῦς. δι᾽ ἡδονὴν μὲν οὖν καὶ διὰ τὸ χρήσιμον καὶ τοῶρας 

4. ΚΡΟΡ μένουσιν. 9. ἐνίοτε] 46]. νά: οὐκέτι οοῃ].; οὐκ ἔστιν 
ΒΕΚΚ. ο. 1]. 

τηδηθηΐθ Γαπαδιηθηΐο, ἀἸββοῖνὶ αὖ Ῥυϊτησσι οαθιβᾷθ ΟὉ ατπ85 Ἰαποίδθ βιαῦ 
Ῥουϊουϊηῦ: ἀρρατθὺ, βδἰαυσίἄθιη θα 'π αὐϊθὰβ πο αὐτίπατιθ οϑάθπι βππὺ 
οὐϊαπιὶ τηδρ]5 γϑ]ατὶβ οδάτποδθ βἰπὺ, 1ἃ πάρ δοοϊάθγθ πο ἴῃ ἰϊβάθηῃ 
οὐΐδπι τϊπὰβ Δ Ὁ αἰτᾶσπθ ραγίθ βὑθὺ οὐ͵]αθ οασϑα σοηγθηθσαπῦ. Νρο ἰδ- 
τηθῃ ἰδ]6 αὐἱὰ ν8 8---14 5ιστιποδύτμη οϑῦ. 

ὅ. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 80. ἡδονή, γο]αὺ τοὺς εὐτραπέλοις ἡ 
ἀπ᾽ ἐμμελοῦς παιδιᾶς ἐν ταῖς ὁμιλίαις (1198 ἃ. 9. 10). 

8. 9. ληγούσης δὲ τῆς ὥρας ἐνίοτε καὶ ἡ φιλία λήγει. ΝΠ ο5ὲ 
ἀυαθι αίϊο απἷἰπ ἡ ἐρωτικὴ Πἷο (μ66 τοῖπυβ 1166 Ὁ 1 54.) ΡῬΥῸ ΘΧΘΗΊΡ]ο 51} 
{γα 1}18. βοοιθίαϊβ, αὐᾶθ Ηἰβὶ ἔοτίθ ρυΐὰβ τϑρπαϊαΐα ἔπθυῖῦ, οοϑυῦθ ουτῃ 
δοίαϊθ θυδπθβοαῦύ. Ουᾶ ἴῃ τῷ π1}1] τοΐουῦ αἀὔϑτὰ τσ] ρῥγαθίοσ σγοϊαρίδ- 
ἴθι ἴπ οᾷ δα αὐϑογαπῦ γ61 ΔῸ διηουθ 86 δα ψϑυίουθιη διηϊοἰ 8 60}- 
γουίϑης (ο πολλοί“ γ8 10). ὕΟὐ ᾿ἰριύυν Ἀγρ τη θη δ ϊο γϑοία βιὺ, αἀθιθαῦαν 
ἰβυπα » ἐνίοτε ὍΜΟΙΟΝ αἴατθ τοῖο ἐθιῃρουὶβ ρουβρίουξ, 5, ροσρβίασ »τῷ 
μὲν γὰρ οὐκέτι ἡδεῖα ἡ ὄψις“. 

12, οἵ δὲ μὴ τὸ ἡδὺ ἀντικαταλλαττόμενοι ἀλλὰ τὸ χρήσιμον -.. 
Βθιη61] ἀντικαταλλάττεσϑαι, αποᾶ ἴῃ ΜΜ. 5βορέϊθβ Ἰορὶ τηθιηϊηὶ, ἴῃ ΝΙΟ. 
γϑοαυτιὺ 1168 Ὁ 8, αὰοὸ Ιοοο πο τϑβρίοῖδανυ. 6 βθῆβιι δι ϊσὶ ποααῖῦ; 
ΒΘΙΏΡΘΙ Θηΐτη ὁ ἐραστὴς αὐἰάοπι Δα] οΘαϊπῖβ οαρίᾶτπ5 δὲ, δὺ ᾿ἥθυϊ ροΐοβὶ 

- πὸ ὃ ἐρώμενος δαὺ 5Ξαἐϊ5 παρϑαὺῦ οὐ ἴρβθ ἀοϊθοίατὶ αποᾶ οοἰξαν (γ5 7. 8) 
ααῦὺ αἀο]οοίαξίοπθ ᾿ἰϑύἃ ποὺ οοπίθηξαβ ἔττιοΐατηα ρύαξ; απὸ ἔβοξΐο οὐϊΐαμι 
τηΐπτιβ απδηη ἃηΐθ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι παρ᾽ ἀλλήλων (γ5 4) ἀρρατού. 

18. καὶ εἰσὶν ἧττον φίλοι. Ἐχ Ἐ15 ὙΘΥΌΙΒ ΏΘΟ ΤΠ 8 6 Τα} 6 αυδ 
ἀπ 81188 ἕστο, ΠΙΟΧ Υϑ 14--τὄ ἡ διὰ τὸ χρήσιμον οΡροπῖξαν ῬοτΟΙΡΙθΒ, 
Ασϊβυούθιθπα τὴν διὰ τὸ ἡδὺ φιλίαν Ῥγϑοίθυυθ τῇ διὰ τὸ χρήσιμον γε] 
ἀϊοσοσθ τὸ ἡδὺν εἶναι ατἰϊαβ οὔτι ἴρβὸ Πομλΐπ6 οΟΠ]αποξαχση 6886 αΌδΙη 
τὸ χρήσιμον εἶναι, ν. Ἰπΐτα 1168 8, 18---92. ᾿ 

16--20. δι᾽ ἡδονὴν μὲν οὖν... Ἑαδίϊο Βυΐὰβ βθηῤθπίίαθ ἴθ οᾶρ. ὅ 
ἔγπβίτα απδογθύαν; βθὰ υ. 1166 8.10--14.., οὐ καϑ'᾽ αὑτοὺς φιλοῦσιν, 



ὅ22 ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ΕΤΉΙΟ. 

1161 4 11 φύλου ἐν δέχεται φίλους εἶναι ἀλλήλοις καὶ ἐπιεικεῖς φαύ- Θ ὅ 
λοὶς καὶ μηδέτερον ὁποιφοῦν, δι᾽ αὑτοὺς δὲ δῆλον ὅτι 
μόνους τοὺς αϑούς᾽ οἵ γὰρ κακοὶ οὐ χαίρουσιν ἑαυτοῖς, 

90 εἰ μή τις ὧφ ειαὰ γίγνοιτο. καὶ μόνη δὲ ἡ τῶν ἀγαϑῶν 
φιλία ἀδιάβλητός "ἐστιν" οὐ γὰρ ῥάδιον οὐδενὶ πιστεῦσαι περὶ 
τοῦ ἐν πολλῷ χρόνῳ ὑπ᾽ αὐτῶν δεδοκιμασμένου. καὶ τὸ 

πιστεύειν ἐν τούτοις, καὶ τὸ μηδέποτ᾽ ἂν ἀδικῆσαι, καὶ ὅσα 
ἄλλα ἐν τῇ ὡς ἀληϑῶς φιλίᾳ ἀξιοῦται. ἐν δὲ ταῖς ἑτέραις 
οὐδὲν χωλύει τοιαῦτα γίνεσϑαι. ἐπεὶ γὰρ οἵ ἄνϑρωποι κε 

λέγουσι φίλους καὶ τοὺς διὰ τὸ χρήσιμον, ὥσπερ αἱ πόλεις 
τ οι 

17. ΚΡ ἀλλήλοις εἶναι. 22, ΚΡ ὑφ᾽ αὑτοῦ (1, ὑπ᾽ αὐτοῦ. 454. 
Κυ ταῖς ἑταιρϑβίαις. 

ἀλλ᾽ ἡ γίγνεταί τι αὐτοῖς παρ᾽ ἀλλήλων... οὐ 1166 Ὁ 10. 11 δι᾽ αὖ- 
τοὺς γὰρ οὕτως ἔχουσι καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός. --- Οὐἰάπὶ ἀαΐθηι οὐ ᾿ 
ὙἹΣ ῬΓΟΌα5 (ν5 17) {πτιούατα οαριαὺ ἃ ἱπηρυΟ ο᾽ --- ηἰδὶ ἴουύθ αὐδϑὶ ν]0 6 
γουβᾶ οἰάθιυ ἀηδὲς νἱἀθαύαν αὐοᾷ ἃ (811 πομιΐπο ρϑίθηαμι 50. 

19. 20. οἵ γὰρ κακοὶ οὐ χαίρουσιν ἕαυτοῖς (. 6. ἀλλήλοις) ἧ κακοί. 
Ῥρυϊοα]ατα ἴῃ ἐδ! 118 βϑηἐθηἐβ, μ6. οὐ γούϑθ οὖ ἔβ βθ 5ἰπὺ: οἵ. 1159 9 
ἐπ᾽ ὀλίγον δὲ χρόνον γίγνονται φίλοι (οἵ μοχϑηροῖ), χαίροντες τῇ ἀλλή- 
λων μοχϑηρίᾳ δᾶ α. 1. ν-. Ουδηηαθδπι δοηβθηξεμθαπι θϑῦ, 118. αἱ ουρῶ 
86 οὐδὲν φιλικὸν παρθθαηῦ πθαὰθ 41105 ααἱ δ᾽ αβᾶθιηι ρΘΠΘΥ15 βίηῦ ῬΥΟΡΔΥ 
([ 4; ν. δα 1166 Ὁ 26). 

20 ---οὔ: ν. δᾶ 1166 ἢ 88. γοιθὶβ ϑηΐη ὅσα ἄλλα :.. ἀξιοῦται 
γ8 38. 34 δα σομδθηβαση αὐθπά δ ΟἸΏΠΪΠΙ, ΡΘῚ αἼἸθτη βαὺϊβ πἰβ ἀθ τὰ 
οοπδύο, βρϑούαυὶ γ6] θῶ ἴρβῶ ργοραπῦὺ απᾶθ γθοθηβθηύασ. Νὰ τὸ ἀδιά- 
βλητον γ8 21 οὐ τὸ πιστεύειν γ8 22 5826 τϑοίθ δὰ τὸ δεδοκεμάσϑαι ὑπὶ 
αὐτοῦ «αὖ γοΐουθαν (γὰρ νϑ 21) ἁαὖὺ τϑίθυυὶ ρούοσαῦ, δία σϑύϑμι δ1η]- 
οἰδαια ἄνευ δοκιμασίας ΠΟῚ 6886 βαρτῶ διαίνίτηθβ 1160 Ὁ" 2ὅ --- 29; οἱ 
ἩΪΏΪ]0 τηΐητιβ ἰδία τὰ ἀξιούμενα ἴρβῶ οοτηχηθτηοαίδ ποπᾶππι βαηῦ. Του- 
ἀϊαπι γϑῖῸ, τὸ μηδέποτε ἀδικῆσαι ἄν, τιοη ῬτΟΥΒιΒ αὐἰάθηη πουτ 6886 
αἸχουῖβ ργυορύθυ γοῖρὰ 11δὅ ὦ 36. 27, βρὰ 1π αὐδοβύϊομθ περὶ φιλέας πτιο- 
ἀϑαὰθ πυϑαῦδτα ρτοθαίσμη. Νἕ τηαϊία: ἀξιούμενα ἀϊοαμπίαν (ὑπὸ πάν- 
τῶν), πιο εἰρημένα πρότερον (ὑπ᾽ αὐτοῦ). Οἷ, 1166 41 οὐ 1168 Ὁ2--θ. 

94. ἐν δὲ ταῖς ἑτέραις οὐδὲν κωλύει... Οδαΐο οὐδὲν κωλύει: 
γαγία ΘΗΪπι. Θυθηϊπηῦ, δὺ ἰρβῶ τοῦ ἡδέος γν6] τοῦ χρησίμου παΐαγαι ΠΟῚ 
οὈδίαθ απογαΐττιβ ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ 65. 1Π]Όγ]8.6, 8118 Ταΐου οοηβογίθβ οχβιβυμηῦ. 

25 5βΒαᾷᾳ. ἐπεὶ γὰρ οἵ ἄνϑρωποι λέγουσι... ΤαξουΐοΥ6 5. διαὶ  α6. ἴῃ 
5, αὰδ8 τηοᾶο οᾶρ. ὃ αἰβρυίαία βαπῦ, ὑπίορθυθ ἕτεραι 6586. γίβϑθ βιιηῦ 
(γ5. 24) δἴαπθ ἴα τϑιιούαμι ὁμοίωμα τῆς ὡς ἀληϑῶς ΘΧΒΙΌΟΥΘ (γ5 1), αὖ 
7δ νἱἀθαϊαν οχουϑαθϊομθ ορτθ 6886 αποα οἸμηῖπο 1186 ἕτεραι απ ὁπ 
564 φιλέαν ἕτεραι γοοθηύτι. ,, ϑο! Ποϑὺ (γὰρ γ8 20) ποιηθῃ διηϊοϊυϊδθ 1115 
αποαὰθ οοποδᾶϊμηαβ, πβαπι Ῥοῦϊα8. Ἰπρτιὰθ αὐϑηὶ τοὶ γϑυϊζαῦθιι βϑουίϊ “.. 

26. 28, ὥσπερ αἷ πόλεις... ὥσπερ οἵ παῖδες. Αθβοπαμι, οἰνιθαΐθβ 
Ῥαθυοβαῦθ ΘΧθιρ]α ἔδοοτθ Βοιηϊμθση γοοδηὀιτιπι ὩΠ]ΟῸΒ γ8 2ὅ. 26. Νθο 
Ραθτὶ, δὶ ὑᾳπάθηη 46 θοῦαπι ΒΥ τὴ ΟΠ 8 απδδγογθύτι,, ἃΠ11008. ἀἰοαπὺ τοὺς 



ΝΙΟΟΜΆΘΗ. 118, Η ὅ. 29 

Θ 5 (δοκοῦσι γὰρ αἱ συμμαχίαι ταῖς πόλεσι γίνεσθαι ἕνεκα τοῦ τιδῖ «31 

συμφέροντος) καὶ τοὺς δι᾽ ἡδονὴν ἀλλήλους στέργοντας. 

ὥσπερ οἱ παῖδες, ἴσως λέγειν μὲν δεῖ καὶ ἡμᾶς φίλους τοὺς 

τοιούτους, εἴδη δὲ τῆς φιλίας πλείω, καὶ πρώτως μὲν καὶ 30 

κυρίως τὴν “τῶν ἀγαϑῶν ἡἧ ἀγαϑοί, τὰς δὲ λοιπὰς καϑ' 

ὁμοιότητα" ἡ γὰρ ἀγαϑόν τι καὶ ὅμοιον ταύτῃ, φίλοι". καὶ 

γὰρ τὸ ἡδὺ ἀγαϑὸν τοῖς ψεληδέσο. οὐ πάνυ δὲ αὗται 

συνάπτουσιν, οὐδὲ γέθουγος οὗ αὐτοὶ φίλοι διὰ τὸ χρήσιμον 

καὶ διὰ τὸ ἡδύ οὐ γὰρ πάνυ συνδυάξεται τὰ κατὰ συμ- 8ὅ 

βεβηκός. 
8 εἰς ταῦτα δὲ τὰ εἴδη τῆς φιλίας νενεμημένης οἵ μὲν τιὸτν 

82, ἴοτῦ. βου. ὅμοιον ταύτῃ, {ταύτῃ φίλοι, ΚΡ ὅμοιόν τι ταύτῃ φίλοι, 
ΒοΚΚ. ὅμοιον, ταύτῃ φίλοι. 

δι᾿ ἡδονὴν ἀλλήλους στέργοντας (γ8 28), 864 μοί οὺς ἂν δι᾿ ἡδονὴν 
στέρξωσιν. --- ἴτηο ἄστα ΟὙΔΘΟΙ 5: πΉ1}18, Θοτηροππηΐ γ6] Θχθι ]α αἰουιηῦ 
τ Γτη ἴῃ τηοάπτηῃ σοηβέγποῦ! οηβ νἱποῖΐω το αχαπὺ (ν. 6. συ. 1147 Ὁ 85); 
αποα Θηΐτῃ ἢ. 1. ἀϊοῖξ Αὐῖβί,, ΘΧρυΪπιθπάτιτη ἔδγβ 8ῖ9 οτϑῦ, ὥσπερ αἴ πό- ᾿ 
λεις τοῦ συμφέροντος ἕνεκα συμμαχίαν ποιησάμεναι ὑπὸ πάντων φίλαι 
ἀλλήλαις λέγονται“, 5, ΠΠθτα 6 ἴῃ ῬΆΘΥΪΒ γ8 38. 

29 -- 81. ἴσως λέγειν μὲν δεῖ... καϑ᾽ ὁμοιότητα: Ἰδτὰ Ἰσιῦαν 60 
Ῥογαποιθαν αὐϑοβίο ἀπάθππι ΡΘΥΡΘηΒδ, αἱ αἰδυϊποῦθ οὐ σοΐαπᾶθ ργορομπᾶ- 
ἐὰν ἀποπδιη τηοᾶο Αὐϊβῦ. αἰοαΐ πλεέω εἴδη φιλίας 6586, ἀποπδηῃ ποσοῦ 
116ὅ Ὁ 12. --- Θυᾶ ἴῃ τὸ Επάθηιυαβ ποὴ αἰγθύβῶ αὐ 6 πὶ βοπύϊ, 856 τὸ- 
Ῥυάϊαξϊβ που πῖθαβ καϑ᾽ ὁμοιότητα οὐ ὁμοίωμα αἸΐα, ρταρίοτε, αὐ οοτη- 
Ῥᾶγαββθ Ορϑῦϑθ ρχθέϊαση θϑὺ: νυ. 1236 ἃ 18: 1286 Ὁ 20. 96; 1987 Ὁ 9: 
1238 4 80 (1340 ὃ 18: 1942 8, 80. 81) πρὸς μίαν λέγονται γε] πρὸς 
ἕν εἶδος, ἀπὸ τῆς πρώτης το] δι᾽ αὐτήν“. : 

82. ἡ γὰρ ἀγαϑόν τι καὶ ὃ ὅμοιον 86. ἔχουσι. φαδίθπυβ γοῖῸ ὈΟΩΪ 
απᾷ Ἅ1|8 οβδὺ, οὖ ὅμοιόν τὶ ϑϑὺῦ εἰτμηΐντιση ὅμοιον τῇ ὡς ἀληϑῶς φιλέᾳ 
(μ66 ὅμοιον ἐπέθν 56); ΠΕ} ἀθηηοῃβΕγἈ π ἀΌτη τὸ καϑ'᾿ ὁμοιότητα εδὺ. Οαὶ 
βϑηξθηίαθ βαρυθπίπηῦ 1]. ΚΡΡ ὅμοιόν τι ταύτη ““ Θχμϊ θομΐοβ (δὰ Θμΐπι 
ὃ ΒΟΚΚ. δἀποία αι); ἀαθίϊοβαιο ὉΏΠΟΠ 807. 5Βῦὺ ἡ γὰρ ἀγαϑόν τι καὶ 
ὅμοιόν τι ταύτῃ, (ταύτῃ) φίλοι. 

88 5ᾳ. οὐ πάνυ δ᾽ αὗται συνάπτουσιν... Οπαπύπιη ἀἰοτας ἡ 
πρώτως καὶ κυρίως λεγομένη ἃ το]ϊατῖδ, Θχροπῖδαν πὐὖ πο ροβδὶδ το] ἴπ8. 
Θαοα ομπΐτα Ρϑὲ 1Π1π8 παΐαγατη αἰΐγο οὐβοϊξαν τὖ Ῥοπὶ οὐ αἐῖ]65 ἱπέθυ 56 
πάθη π6 βυᾶνθβ βιπΐ, 1 ἴῃ δ Υ6] οὔϑιι ΥἹΧ 561η6] οοηῃεϊηριῦ: Δ τ 1165, 
ΠῚ βιᾶγθβ. [0515 ϑηΐτη κατὰ συμβεβηκὸς οβδὺ (γβ 86) ργορίου. αποᾶ δὰ 
ἰβέαϑ δι] οἱὐϊαβ Ἰάοποὶ βαηῦ. Υ͂. Ἰηΐγω 1168 ἃ 32. 

1 --ὅ. Ἐσοάθπηι μᾶθο βρθοίδῃηῦ απὸ αηὐθοθαθηξία: ν. δᾷ ἃ 29 --- 81. 
ΕἸπΐ5. Θηΐτη αἰβρυξαύίομϊ οαρρ. 3---ὅ ᾿πηροποπάτβ, αὖ αὐἰὰ απ 6 σ'ϑπθ- 
ΥΙΌῸ5 διυητοϊ 86 οοπδέθῦ, αυὰ περὶ τῶν διαμφισβητουμένων (115 8, 89) 
ἈΡΒΥΥΠΔΥ Ῥοβδιῦ Ῥϑτιοῖβ ἴῃ ἀππτῃ ΟΟἸ]Πσαΐτπν. ἘΕῤ οοπβθπέδπθιμη ἰρίξαν 
οβ, ἴῃ ὈγθυΒ οομὐγαοίαβ θαβάθη) βϑηϊθηὐίαβ Ἰθσὶ ἀπᾶθ Ῥαα]]0 ἀπέ οο- 
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524 ΔΕΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ΕΤΉΙΟ, 

ὅμοιοι ὄντερ᾽ οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ δι᾿ αὑτοὺς φίλοι" ἧ γὰρ ἀγαϑοί. 

οὗτοι μὲν οὖν ἁπλῶς φίλοι, ἐκεῖνοι δὲ κατὰ συμβεβηκὸς 
ὅ καὶ τῷ ὡμοιῶσϑαι τούτοις. ὥσπερ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν οἵ 
᾿ μὲν καϑ' ἕξιν οἵ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀγαϑοὶ λέγονται, οὕτω 

" καὶ ἐπὶ τῆς φιλίας" οἵ μὲν γὰρ συξῶντες χαίρουσιν ἀλλή- 

λοις καὶ πορίξζουσι τἀγαϑά, οἵ δὲ καθεύδοντες ἢ κεχωρι- 

8. φίλοι] οἵὰ. ΚΡ, 

οαγτοστιηὺ οἵ, Ὁ 1-8. .,.Θοἵ μὲν φαῦλοι... .“ αἴαυπο ἃ 16--20 ,διε᾽ ἡδονὴν 
μὲν οὖν“. 

2.8. ταύτῃ ὅμοιοι ὄντες, ΟΠ ΤΏ ΠΒΌΠΩ ῬΥῸ τιϑὰ, νοϊαρίαζθμι Ῥ1Ὸ 
γοϊαρἑαὔθηη τοροπαπηῦ: καὶ γενήσεται οὕτως ὅμοια ἑκατέρῳ παρ᾽ ἕκα- 
τέρου, ὅπερ δεὶ τοῖς φίλοις ὑπάρχειν 11ὕ6 " 84. 8ὅ. ΑἸϊπᾶ ἰρσίθαν τὸ 
ὅμοιον ἢ. 1. δίαυθ ἃ 82 ογαὺ. --- Νβὺ ἰδιηθη πᾶθο δὰ ΡΥΪπηδτα 1Π]ῶτα 
ἀπορίαν 11δὉ ἃ 88 5Βα. ἀϑοθηαηΐ. ὙΙἀοΠ σοῦ αἰ1]65. οουύθ οὖ »ταύτῃ μὲν 
ὅμοιοι" ἰὰ τηδχίτηθ βαπῦ, ααἱ ἰρβὶ βἰεῦ ἀνόμοιοι. Ουϊᾶ οπίπι τηϑαϊοιβ 
τηθαϊοο Ῥγοβὶῦ ἢ Ι 

4. ἐκεῖνοι δὲ κατὰ συμβεβηκὸς φίλοι: συμβεβηκότα Θῃΐτη 10 818 Βαηῦ, 
Ῥγορύθυ. αἀαδ8 βοοϊθύθξομα ἡππρτιηῦ (ν. δὰ ἃ 83); οὐ αὐοᾶ Βεαυᾷ δι᾽ αὑτοὺς 
βαηῦ (α 18; Ὁ 8; ν. δὰ ἃ 16--20), ργοΐϑοίο κατὰ συμβεβηκὸς ογαπύ. Β'οᾶ 
ποίῳ ᾿ἰβύω ,»ῦτε κατὰ συμβεβηκὸς ϑυηθ', νΘΥὉ18 781 Ῥυϊπηατη τοῦ ἴπ ἤπ6 0818 
Ἰηδουϊουθα8 σπου θα5 πιο ϊαθ ᾿πηροηϊψιν, --- Αα νϑουρῶ καὶ τῷ ὡμοι- 
ὥσϑαι τούτοις οἵ. αὰ 1166 Ὁ 8 5α. 

Ὁ) 1161 " ὅ-- 24. 
τὺ ᾿πἰθ]]θραῦαν αὐδπὶ Ὀ6π6 οατῃ ππϊνθυβὼ ΝΙΘΟΙΠ ΔΘ ΠΘουττα τύϊοηθ ὁ0η- 
βοπέϊαῦ αποᾷ ΠΟΟ 'ρβ8ο Ἰοθοὸ τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν ορροιίζαν τῷ καϑ΄ ἕξιν, 
Ῥϑποα χσοραύθηῦασ. ΑὈβοϊσθμᾶδ οϑῦ αυδθϑύϊο απδθπδπι Ὡπη]οΙ ἐῶ ΟἸη ΠἶΠῸ 
τελεία 5 (νυ. 1166 Ὁ 838. 84): δέααϊ οοπϑίαῦ δια 109ὕ Ὁ 81 8α. ἀτε- 
λέστερον εἶναι αυοάοαπαιθ ἴῃ ταὐϊοπθια τϑυΐ παι αὐϊθβοδὺ σοὶ] 
Ἰαύθαῦ. Οαϊὰ 810 φιλέα πρώτως καὶ κυρέως λεγο μένη ἀθροογηϊθαν σ. 
1187 ἃ 80): αὖ ἴῃ φυο!θοὺ σΘΠ616 τῆς πρακτικῆς ἀπάστα Ββοίτητιβ κυρεῶώ - 
τερον τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν λέγεσθαι ν. 1098 ἃ ὅ. 6. -- ἈΡῚ νϑῖῸ ἀθ 
διαϊοϊ ὼ οοάθτη πιοᾶο απὸ 46 νἱγθαῦθιβ ἀροπᾶάθπτη ογαῦ (γ8 ὅ 56.), ααϑτὴ 
ΠΛΒΧΙΠῚΘ ῬΥΟΌΔΌΙ]6: 8ΏΠΟΙ ΟΡυϊπιαχα οὐπηΐθτη ἀϊοομάστη περὲ φιλίας νἱᾶο- 
Ῥαῦαν ὅτι ἔστι ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρετῆς 1168 ἃ 8. 4Ὁ᾽ ᾿ 

6. 1. οὕτω καὶ ἐπὶ φιλίας 50. οἵ μὲν καϑ' ἕξιν οἱ δὲ κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν φίλοι λέγονται. 

ἥ; οἵ. μὲν γὰρ συξῶντες χαίρουσιν ἀλλήλοις. Οογύαπα ἰρίδαν (,,γ ἀρ), 
τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν ΠΟΟ ἴῃ φΘΠΘΙΘ Ῥοβίϊζυση 6886 ἐν τῷ συζῆν. Οὐξοξείαι 
δα τϑῖὰ οὐΐϊδιη τϑούϊαϑ ᾿Π ΘΥΒῸ ΟΥ̓ΔῚΠΘ αἸοαύαν οἵ χαίροντες ἀλλήλοις συ- 
ξῶσιν: Τὰοχ Θηΐτι γ8 18 844. ἀρρδιοῖ, τὸ χαίρειν ἀλλήλοις απδϑὶ οἀραῦ 

Ὁπίνθυβδ 6 τοὶ 6886. Ἐδ ν. δὰ Ὀ 22. 
8. οἵ δὲ καϑεύδοντες ἢ κεχωρισμένοι τοῖς τόποις... Τὸ κεχω- 

ρέσϑαι ΡτΌΡυΪατα οϑὺ μα]7ὰ85 φαδθοβυ!οη]8, ααρρθ Ρθὺ ἀμοῆὸ τὸ συξῆν " ὑο]- 
Ἰαΐαγ ; αὖ τὸ καϑεύδειν ΟΥΩΠΐπΟ οβὺ βο]θηθ, το πατιθ ἡ ἕξις ἄνευ 



ΡΥ. ΨΥ ὦ 

ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. Θ ὁ. δ2ῦ 

Θα σμένοι τοῖς τόποις οὐκ ἐνεργοῦσι μέν, οὕτω δ᾽ ἔχουσιν ὥστ᾽ τιδῖυ 9 
(ἂν. ἐνεργεῖν φιλικῶς" οἷ γὰρ τόποι οὐ διαλύουσι τὴν φιλίαν τὸ 

ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν. ἐὰν δὲ χρόνιος ἡ ἀπουσία 
γίνηται, καὶ τῆς φιλίας δοκεῖ λήϑην ποιεῖν᾽ ὅϑεν εἴρηται 

«πολλὰς δὴ φιλίας ἀπροσηγορία διέλυσεν“. οὐ φαίνονται δ᾽ 
οὔϑ᾽ οἵ πρεσβῦται. οὔϑ᾽ οἵ στρυφνοὶ φιλικοὶ εἶναι" βραχὺ 
γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ τῆς ἡδονῆς, οὐδεὶς δὲ δύναται συνημερεύειν 1ὅ 

τῷ λυπηρῷ οὐδὲ τῷ μὴμδεῖ᾽ μάλιστα γὰρ ἡ φύσις φαί- 

νεται τὸ μὲν λυπηρὸν φεύγειν, ἐφίεσϑαι δὲ τοῦ ἡδέος. οἵ 

δ᾽ ἀποδεχόμενοι ἀλλήλους, μὴ συξῶντες δέ, εὔνοις ἐοίκασι 

9. ὥστ᾽ (ἂν γε] βου. ὥστε κἂν (1) ὥστε καὶ); ΒΕΚΚ. ὥστ᾽. 12.090 Κν 
λήϑην δοκεῖ ποιεῖν (ΟΡ λήϑην ποιεῖν δοκεῖ). 10. ΚΡ προσημερεύειν. 

117. τὸ μὲν] ΚΡΤΙΡΟΥ τὸ, 

ἐνεργείας ἀθβουϊθοπᾶα οβδῦ, υϑαὺ 1090 Ὁ 82: 1099 ἃ 1: 1147 ἃ 18: 

1118 Ὁ 19. : 

9. 10. οὕτω δ᾽ "ἔχουσιν ὥστ᾽ ἐνεργεῖν φιλικῶς (ΒΘΚΚ. 11.). ϑδηρι 
Τα ἰμὰβ αὐἱὰ ροβία!αγοὺ βϑαξθηίϊα, αππηὶ βου θογθὲ αὐ ἔπηΡῚ ΡῸ8- 
βίης; ϑοάθιθααθ ἔογέαββθ βρϑθοίαθαὺ ααἱ ἴῃ το ΤΡ Θχαγαγοὺ ὥστε καὶ 
ἐνεργεῖν. ϑουθοπάσιη οὕτω δ᾽ ἔχουσιν ὥστ᾽ ἂν (γ6] ὥστε καὶ) ἐνερ- 
γεῖν φιλικῶς 860. ἀπτητηοᾶο ἱπηρθαϊτηθηΐαμι αποα ἴῃ ]0015 δϑὺ ἔπθυϊῦ σ- 
τηούπμη; πϑᾶπθ θηΐπὶ (γὰρ γ8 10) ἃῸ [1πἰδϊο αὐἰδαθδιη δὰ νἱρ θη ξθιη 
ἕξιν ἀροβὺ πἰβὶ απο ἔφουϊδαβ ἀρϑμαϊὶ απαϑὶ νἱ δάἀθιηΐα θϑῦ. 

11. ἐὰν δὲ χρόνιος ἡ ἀπουσία γίνηται... Ναρορεβαγία ἰσίδαν ἡ 
ἐνέργεια οδὺ, πθο, 51 118 ποὺ βδοοϑαδέ, ἴρ88ἃ ἡ ἕξις τπαπθῦϊξ. ΕἸΧοΟΙρΡΙ ΘΗ, 
Ηἰ ἔϑ!οῦ, ἢ ϑαηῦ αὰἱ ἰΐῳ ἀπηϑηῦ (νοὶαῦ τηδῦγθ8), τὖ Θουτπὶ οϑιιβᾶ α108 
τιηδηδ γὙ6] ἰρ81 νϑ]ϊπῦ οοηνιόθα οὐαϊ 886. Απ ἴπ πΐβ ἐνέργεια τῆς 
φιλίας αἰῖα, Θϑῦ αἴαπο τὸ συξῆν (γ. δὰ 1105 Ὁ 82). 

18. πολλὰς δὴ φιλίας... διέλυσεν: ἔταστηθηύαμι αἀθβροίοι αποᾶ 
αϊουππῦ. Βευρκ Ῥοδέ. ᾿γυ. Ρ. 104. 

18. 14. οὐ φαίνονται δ᾽ οὔϑ᾽ οἵ πρεσβῦται... φιλικοὶ εἶναι -- 
απδηηγὶβ Ὀοπὶ βἰηδ. Νϑαὰθ ἰοὶθαν υἱγῦτιβ Ρ6ὲ 8586 δα διηϊοϊίηι βυΐβοϊθῦ; 
αἴαθθ νυἱαθοῖξαν Αὐὶβύ. δ] αυα ἴῃ ἀοβηϊοπαᾷ παίϊατᾶ τοῦ φιλητοῦ ποι 
γἱάϊθβθθ. πο ααἱ ἱπασίγουθ υϑὶ δ, πθυθ 1ᾷ πϑρίθραὺ αποάπδηιν ἐμὴ 
ἡδονῆς σθπτβ (γ5 10) δοοθᾶθυθ γ6] Ῥοξϊαβ 5. 6586. οροχίθαῦ. 

15. οὐδεὶς δὲ δύναται συνημερεύειν τῷ λυπηρῷ... ἘΕὙΡῸ 5[η6 
ἈΡΊ100 Θυτιηξ αἱ γ6] τηϊβουϊᾶ ἔοβάδι να] γἱ 8 ᾿παυϊηδθϊ ἐπαθυϊηῦ: ΠΪδ] 
ἕουγύθ βἰῃῦ ααΐθυβ ἰᾷ ἰρβατι βαδν ϑϑῦ, ΒΟ ΥῸΒ ΠΟΤ ἀθβθυ ἶβ886, ΘΠ ΘΒ 8.558 
πρτοῦοβ. Αὐ ἀταθοῦμι θϑὺ αὐ ἴῃ σἰτἐπεϊυιβ (ν. δὰ 1100 Ὁ 26 5.) ἴΐα ἴῃ 
Ἁτη]ΟΙ ἃ, 6] ἴῃ ἉΙΠΟΓΘ Θ8. Ῥτϑθύθυϊνθ 489 ὑγϊβύοτο, νἱἀθαμίῃν 6886. 

10 8. μάλιστα γὰρ ἡ φύσις φαίνεται. ες ἐφέεσϑαι.... τοῦ ἡδέος. 
Μάλιστα 1. 6. τη 8.615 αὐϑη ΘΟ] ΒΥΪΒ Δ]}1π5 τοὶ βῖνθ ὈΟμδΘ βῖνθ. ποηθβίδθ. 
ὐυδρτορίθυ ααἱ παίξατδιη Πουηΐπαπι πουϊπξ, ορϑύᾶτι ἀδθαπὺ αὖ γ6] βι0ὶ 
γ6] 84}1|5 ἡδὺ 510 αποᾶ τονθτὰ οοπάποιἑ. γ᾿ 81 544. οηε»συντέϑραπται 
ενν ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ“; οἵ. 1108 Ὁ 2 5.; 8]. 

: 18. οἵ δ᾽ ἀποδεχόμενοι κἰλήξεθει μὴ συξῶντες δὲ... εὔνοις ἐοί- 
κασι. ΜϑιΙπθυῖβ θοσθπιὶ αἀπδ88 δα οὔρ. 3 (115 Ὁ 237 544.) τοραίαπᾶα δυϑηΐ, 



δ20 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΚ ΒΤΗΤΟ. 

ότι 19 μᾶλλον ἢ φίλοις. οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐστὶ φίλων ὡς τὸ συξῆν᾽ Θ ὁ 
20 ὠφελείας μὲν γὰρ οἱ ἐνδεεῖς ὀρέγονται, συνημερεύειν δὲ 

καὶ οἵ μακάριοι" μονώταις μὲν γὰρ εἶναι τούτοις ἥκιστα 
προσήκει. συνδιάγειν δὲ μετ᾽ ἀλλήλων οὐκ ἔστι μὴ ἡδεῖς 
ὄντας μηδὲ χαίροντας τοῖς αὐτοῖς!, ὅπερ ἡ ἑταιρικὴ δο- 

ἃ κεῖ ἔχειν]. ͵ 
δ μάλιστα μὲν οὖν ἐστὶ φιλία ἡ τῶν ἀγαδῶν, καϑάπερ Ὧ , 

θξρ “εν “- πολλάκις εἴρηται" δοκεῖ γὰρ φιήμαὺν μὲν καὶ αἱρετὸν τὸ 
“ ΚΝ Η ς “- - ΑΕ ὙΖ ὩΡῚ Ὡ Ἧς ς ᾽ 

εαβρνι δι ἐδ ἁπλῶς ἀγαϑὸν ἢ ἡδύ, ἑκάστῳ δὲ τὸ αὑτῷ τοιοῦτον" ὁ ὃ ὧν 2 γ Ἵ 

91. μὲν γὰρ] ΚΡ γὰρ 28. 34. [ὅπερ --- ἔχειν] τι8]6 44. 27. 28. ἢ 
ἡδὺ -- ταῦτα] (δἰ τϑοῦθ Βοκκοιαση 1 6]]100) ΚΡ καὶ ἡδύ, τῶ δ᾽ ἀγαϑῶ 
ἔκψν ταῦτα. -ς 

19---οῦ. οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐστὶ τῶν φίλων ὡς τὸ συζῆν: ὠφελείας 
μὲν γὰρ... [θούα μᾶθο ἀθηιοηβύγα ο δῦ: πᾶ απθιπδαπηηοάππι δα 
νἱδαιη Ὀθαύδτη. οὐηηΐν ἀρβιἀθυϑηῦαν αἀπᾶθ νοῦ Ὀομὰ βαηῦ, ἰῷ ἴῃ απᾶ- 
οαπαὰθ γ6 αὐτὰ Ρταθβυδη Ἰββίπιαμι Β10 8ΔῸ 115. Ἰη θ]]Πθρὶθαν ααἱ βοϊδπῦ απῆ- 
Πδ τα οηθ. γ6] δᾶ αυϊά νἷν Ὀραύαθ οδάθιῃ σθ, αὐαῦαν. ἘΥΡῸ Β1 γἷν 
Ὀοαῦτβ ρυορύθυ ππππὶ τὸ συζῆν δτηϊοἰ ϊᾶ ἱπαϊρθαῦ, Βθααῖθαν τὸ συζῆν τὰ 
6588, απο ἀιηϊοϊθίαθ. απὸ οϑὺ ᾿πῦθε. θοπα τηδχίτηθ ργορυΐαμῃ δῦ (φιλικώ- 
τατον). -- Τῷ μακαρέῳ γ8 20. 31 Ὀγθντύον ἀϊοππύαι ἀητοὶ δα οομνϊούθμι 
ΡΒ. 6886: 1ᾶ αυοὰ 1 9 (οὐ 11) γῬοὺ διηρ]ϊογθιῃ αἰβραίαύοποθτη οἰποῖθαν. 
Αὐ Ἰάθιι οὑῖδπι βῖπθ π11Ὸ ΔΈΝ ΝΣ ΟἸΔΏΪθῸ5 τοξυχη νἱαθθαῦαν 1099 
Ὁ 8. 4 ,οὐ γὰρ πάνυ εὐδαιμονικὸς. . ὃ μονώτης“. 

29, συνδιάγειν δὲ μετ᾽ ὀδλώμνει ἐὸν Ιδαὰ8 τοῦ ἡδέος, τας οα 
γϑυδη ἐνέργειαν διηϊοι 86. δηΐθ οχημΐαι πϑοθβϑασίαμι δῦ, θη ἀαΡ]ῸΧ 
ΘΘΠΠΒ. 6888 ἃρρδγοῦ: πᾶτῃ τὸ ἡδεῖς εἶναι πύου 56 δαιποάπτῃ δ] πα οϑῦ, 
αἴαθθ τὸ χαίρειν τοῖς αὐτοῖς. 

28. 24. ὅπερ ἡ ἑταιρικὴ δοκεὶ ἔχειν: Ὠᾶ6Ο ΠΟ ΤΠ 8 αὐϑηϊ γουθα 
1160 ὦ 80. 81,,εἰς ταύτας δὲ καὶ τὴν ξενικὴν τιϑέασιν ““ αἸϊθηαπι ἃὉ 
ἢ. 1. «ἀἀιξαπηθηύατη οθηβθῸ 6886. Θαοαᾶβὶ θηΐπι τ68 ΘΧΘΙΏΡ] απ 1, ἀθβιαθ- 
τατϑῦ αὖ πο ἀθβιογαῦ, Ροδοναῦ ααϊάθιι Ἰηΐου 8Π 885 ἡ ἑταιρικὴ δἴονυϊ 
(ν. 1189 ἢ 82... ἑταίροις πάντα κοινά, 1101 ἃ 30--δἴ (ἑταῖροι) ἴσοι 
καὶ ἡλικιῶται. εἶν 564 βουῖρ. ουαὺ ὅπερ βησνι γ6] ὅπερ ἡ ἑταιρικὴ μά - 
λιστα δοκεῖ ἔ ἔρμ. 

6) 1167 Ὁ 2ὅ--11ὅ8 ἃ. 80. 

25. καϑάπερ πολλάκις εἴρηται: ααἰπαῦίθβ ῥγοΐθοϊο 1166 Ὁ 7; 10. 28. 
94. 10. 88 5.; 1101 ἃ 80. 81; ἴθ. Ὁ 4 5. νᾶυῖο τηοᾶο 1ἄθτῃ ποὺ ῥῬτοροβιύαμι ἔαϊῦ. 
Ω 0 51 βοχύατῃ γοϑριοίδαν, ἀ1{Π 6116 οϑὺ ἀϊοῦπ τηδρίβπθ ἀθοθαῦ ΡΘΥΌΥΘΥ ΘΙ 6886 
δ δοουγαξίτβ τθῖὴ γοίσαοίατθ. [Ι}ὑδαθ ἀαὰπὶ Ὑ8 20-- 28 θ] νη] οοαᾶ. 
98 αὐδθ Βεκκ. τθοθρῖῦ ΘΧμ] θθαμῦ, 10. ΚΡ γϑῦοὸ Ὀγθυϊα5 Ἰοαυδύαν. »δοκεῖ 
γὰρ φιλητὸν μὲν δα αἱρετὸν τὸ ἁπλῶς ἀγαθὸν καὶ ἡδύ" τῶ δ᾽ ἀγα- 
ϑῶ ἄμφω ταῦτα": 5εἐϊπ5 ἔογϑίξα νἱἀθαῦαν ἤπο ΘΟμγ ΘΕ ὉῸΪ τηδον δῃ- 

ἐἰααϊξα θ. Πᾶο5 εἷὉ. Αὖ νἱᾶθαβ. ἅπποη ἴῃ ᾿δυϊβ νϑυθῖ8 οοά. ΚΡ 10 αἀποά 

πρὸ ῬγῸ βϑηὐθιηύ βα 8. δὶ οοηβθηθαηθιμι Π66 ῬΥ]ΟΥ, αἰδβραϊωμαϊὶ γαὐλοιὶ 



ΜΞΚᾳΨΦΙΝ ρα. 
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ἵ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ δι᾿ ἄμφω ταῦτα. ἔοικε δ᾽ ἡ μὲν φί- υἱδτυ 38 

γὰρ Ῥϑλησις οὐχ ἧττον ἄντ 

πρὸς τὰ ἄψυχά ἐστιν, ἀντιφιλοῦσι δὲ μετὰ προαιρέσεως. 90 

ε ἡ δ᾽ προαίρεσις ἀφ᾽ ἕξεως. καὶ ᾿ τἀγαϑὰ βούλονται τοῖς 

φιλουμένοις ἐχείνων ἕνεκα, οὐ κατὰ πάϑος ἀλλὰ καϑ' ἕξιν Ἢ 

λησις πάϑει, ἡ δὲ φιλία ἕξει" 

γδβροηᾶοαῦ, βἰαυϊᾷοπι ἡ τῶν ἀγαϑῶν φιλέα (ν5 36) οοπβιαθγαθαν. ἴῃ 
Ὁ] οἰ ϑηΐτα οαραὺ οϑῦ, αὐ αἰξον αἰδοῖ γϑὶ ἐσ θαδὺ νϑὶ ἀθοθαῦ, αὐ ὃ 
ἀγαϑὸς τῷ ἀγαθῷ εἷ0 ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ. --- ΑἸΤτΟΥ γτο8 παρουθὺ βὶ απδθ- 

γογοῦαν τίς μάλιστα φιλητός. 
98- -1108 4.1. Αα πδθὸ τιδχίπιθ βρθοίδπῦ απ ρᾶρ. ὅ20 46 ΒΟ ὁδΡ. 

Ῥεδϑυηϊβίτητιθ. Νθο βἰηρτα θηΐτη ρθῚ 86 ἔδοιπἶα πθο ταῦο απϑ, Β᾽ πρι]α 
ἰπέθυ 86 οοπύϊπθαμςαν ρουβρίου, θϑῦ. Θυϊᾷ θηῖπιῦ βππῦ ἀτπιᾶθ δοσαγαῦίιιβ 
᾿παῦϊν θην τηΐμβ νοῦ 6556 νἱἀθαπύυν. -- ΑἈταῦὶ ᾿ηξουργθῦ ργοροβιύστη 
οϑῦ τπαὖ ΒΟ. ΡΟΥΘ ΤΠ ἴῃ πηρθαϊδῷ αὐτάθτῃ : ἀδβοναῦ. Βοραξοῦαν ᾿στθαν, 
Ὁ ἰπϊέϊο νβ 3ὅ 88. τὴν μάλιστα φιλίαν οὖσαν δοτημηθηηογαῦαδπι 6886: 
γϑϑριοὶ 1108 ἃ 1 δὰ αὐδοᾶδτη ααδθ μάλιστα ο᾽πβάθπι ἃτηϊοϊ ίαθ βἰπὺ; 
Θ856. δαξθιη οἹηπθιη αἰβραξαύϊοπμθηι απ86 ἀοιπὰθ 1168 ἃ 10---806 Ἰοραῦον 
δα [τ 40: ἀπάτη, αὖ δία ροὲ Πα ααὐ ἡ μάλιστα ορροπαίατ ταῖς 
ἧττον ἀαὺ αἵ ἧττον ᾿πΐον 56 οοιηραγθηΐασ. ΝΌΠΠΘ ἰσιθαν Ῥγ Δ Ό116 οϑῦ, 
ἴπᾶθ ἃ 1107 Ὁ 238--Τ1Ὁ8 ἃ 1 ἰΐοτι δᾶ πἀπυῖῃ Ῥυοροβίδαμη βρθϑούαυϊ, αὖ 
ταῦτα 11Ὅ8 ἃ 1 δᾶ ἰδία, οπππΐα, τοῦθυυϊ ροββιῦ [Ιἰαὰθ αἰοδμηιβ, υἱα θυ 
5101 Αὐἱβδοξθιθιη ἴῃ ΐβ θὰ σομρΘΒ515586 ααἰθιβ ταδί, ὩμΝ]ΟἸ 188 απδ8 
1πΐθυ θΟΠΟΒ οϑὺ Ῥγῶθ οδθέθυβ δομπῆγσυηθίασ. 

98. 859, ἔοικε δ᾽ ἡ μὲν φίλησις πάϑει.... ἀλλὰ καϑ᾽ ἕξιν. Βὶ5 
(υ5 39-.- -831 δίατπθ γϑ 81. 82) οβίθῃαιὶ ἀρρετοῦ ὅτι ἡ φιλία ἕξις, οὐ Βοοᾳῃηᾶο 
αὐϊᾶθηη ἸοθῸ Ῥ6Ὶ δῶμ πούϊομθῃ (τὸ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἐκείνων ἕνεκα) 
αὐδπὶ ἃ Ὁ ᾿πξθυϊουῖθτι5. δ] οὐἐ8θ σΘΠΘΙ 5 ΡΆΘΠΘ. Δ] ΠΆ ΠῚ 6586. ΒΟΙΠΊΠΒ: 
ν. δὰ 1106 ἃ 9 οὐ 10. ΕΥΡῸ γον] βἴτηῖ]6 νιαἀθῦαν, Ὀοποσαπι ΔΙ] ΟΙ  Ἰ8 1 
τηδρῖβ ἕξειν 6588 οὶ ἰἀθοαὰθ τηδρὶβ φιλέαν απδηη οθίθσαβ. --- )6 1ρ8185 
γΕΥῚ5 γ8 38 πο διηὈϊρϑῦυτ: ορροβίζῳ δπΐτη τῇ φιλήσει Ἰοοο ἕξεως οΥἱΐ 
ἡ φιλία, ἀπδτααθδτι οὐ ἴρβῶ πάϑος αἰοϊδαν (ν. δὰ 11δὕ ἃ 4). Αὐ ἴῃ οᾶ 
ααᾶθ ἰπβθαυϊξαν ἀδτηοπβέγαϊίοιθ . ἡ γὰρ φίλησις...“ γ8 239 ῬΥΪοΥ 5 
τηθτη υ] πῸ]}1ὼ δια τϑῖὰ γἱβ δῦ: ααϑῦ θη ἕξεις δὰ τὰ ἄψυχα βροοίαμπῃ! 
-- ροβίθυϊαβ σοῖο, ἀντιφιλοῦσι δὲ... .“ῬΘΥ 886 Υἱχ βαύβ οουία ἴον: 
πΘατ6 ΘΠΐπι 6. ΟΥ. ΠΌΘΟΥ τηδέτ 8 διηουθιη τϑροπᾶθηξοβ μετὰ προαιρέ- 
σεως διηδηῦ, οὗ βαηξ προαιρέσεις ἀπὸ πάϑους τγοϊαΐ τηἰοιηροσϑη τη 
1Ποσατα απἰ ΡοῚ ἐπιϑυμίαν ἐπίβουλον ἀἰοτὶρι ποῦν 1149 Ὁ 18 βαα. Οη- 
ΗΐπῸ δαξθπι 51 δι ]οἸ ἴδ6 Ὑ6] διηουβ ἰὰτιβ βἰὺ τὸ προαιρεῖσθαι, γΘΥΘ 0 Υ αὖ 
ἴῃ Ὁ]]1ἃ ΡΒ ναΐθυθ νἱἀθαΐας ἣ προαέρεσις οὐ ὃ λογισμὸς αὐᾶτι ἴπ οἢ 
απδ8 δεὰ τὸ χρήσιμον δε. 

82. οὐ κατὰ πάϑος, ἀλλὰ καϑ᾽ ἕξιν. ϑιαθιῦ βϑηξθαθα ὅτε καϑ᾽ 
ἕξιν βούλονται τἀγαθά, 5ῖ ἸΠογαπι τὴν ἕξιν ἀἴοαβ αἀπο5 ἀπιαπῦ; πᾶ 
ἐκείνων ἕνεκα ΡΥΟΡἕΟΣ ἰρβοβ ὌΘΠΘΥΟΙΪ οὐρα 608 ἰδηθιπι βπαπηι8 6 
ααϊθτιβ α 8168 διιὺ ποὴ ἀυθιξομιαβ. Ηΐϊπο γε γῸ νἱδτη Ρδΐθτθ δα τὰ αποᾶ 
ἀδιηοπείγαπαυμ οϑὺ ὅτε ἡ τοῦ βουλομένου τἀγαϑὰ ἐκείνων ἕνεκα 
φιλία ἕξις ἐστίν, δὰ φαυϊάθπι πορὸ, βοᾶ μων πόροι Ῥδὲ νϑυρα βουϊρίο- 
ΤῚ8Β σου θίου ΠΟΥ ᾿«υἰὰ 1116. νοϊπιουτῦ. 

"- 

πὶ 

ίς; 
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τιν 88 καὶ φιλοῦντες τὸν φίλον τὸ αὑτοῖς ἀγαϑὸν φιλοῦσιν" ὁ γὰρ Θ᾽ 

ἀγαϑὸς φίλος γινόμενος ἀγαϑὸν γίνεται ᾧ φίλος. ἑκάτερος 
ϑδοῦν φιλεῖ τὲ τὸ αὑτῷ ἀγαϑόν, καὶ τὸ ἴσον ἀνταποδίδωσι 

τῇ βουλήσει καὶ τῷ ᾿ἡδεῖ᾽ λέγεται γὰρ φιλότης ἡ ἰσότης. 
αὔδα μάλιστα δὴ τῇ τῶν ἀγαϑῶν ταῦϑ' ὑπάρχει. ἐν δὲ τοῖς 

8ῦ. τε τὸ] ΚΥ τό τε (Ο" τὸ). 80. ξὴ δεῖ] ποὴ βῆ. ΚΡ φιλότης 
ἰσότης. 

88. καὶ φιλοῦντες τὸν φίλον τὸ αὑτοῖς ἀγαϑὸν φιλοῦσιν. ΑὉ 
Ἰῃϊῦο αὰὸ μᾶθο βρθούθηὐ βοὶνὶ ἡθαῦϊῦ, ἀοηθο Ῥ6Ὶ βϑυ θη βϑηὐθη δ υ}1 
86. Θχοϊρἰθηὐϊατη ἀϑαὰθ δ γϑῦρὰ μάλιστα δὴ τῇ τῶν ἀγαθῶν ταῦϑ'᾽ 
υπάρχει 1108 ἃ 1 ἀρουύαμῃ δ, αἰτῶ ἀὐραιηθηίαζίομθ ρυοθαῦὶ ὅτε ἡ τῶν 
ἀγαϑῶν μάλιστα φιλία (ν. ἃ ν5 28 --32); Θ580. Θηΐὰ ἴῃ {ἃ Ρ] αὐ τὴ 
ἀθαπδ!ἰα 8, Ὑϑυαμηΐδπιθη τϑ]ϊασδ σθηΘΥδ, οαν ᾿ἰβύδηι ἴῃ ραγύθηῃ 1 θυ ον 
6586. αἸοδηΐαν Ὠΐηο οογΐθ ἀἰβοὶ πθαῦὺϊέ, ἤθὸ ἄἀθ Ῥοπούαια δμιϊοι ϊῶ αἴου- 
αν αποαὰ τηὰρ]Β ῬΟΥΒΡΙ αατη 810 αὐδη αὐ βαρτῶ 116 Ὁ 84. ϑ8ῦ ἸΘρΊΠΙαΒ. 

δῦ. 80. καὶ τὸ ἴσον ἀνταποδίδωσι τῇ βουλήσει καὶ τῷ ἡδεῖ. ὕὐ ἴῃ 
αἰγοαὰθ ορϑάθηι δῦ ὩμΊΟΥ5 αθῖὰ παροὺ γαύϊο (,, φιλεῖ τε), ζω ϑαάθιῃ ἃ 
οἴβοῖα, ααϊθαβ αἰδου ἔγααῦαν νοϊαπίαβ. Οαϊᾷ δαΐοια καὶ τῷ ἡδεῖξ Οὐγαθ 
γοοΐβ ἀπὸ ταύϊο οϑὺ αὖ ρυόϑρίοὶ ἀϊοαῦασ δὰ δὰ ἀῶ 1108 ἃ 1 5α4. ,» ἐν 
δὲ τοὶς στρυφνοῖς .. .“ ἀϊδραϊοηθαν : πθαὰθ θηΐμη τὸ φιλεῖν 60 τὸ 
ἀνταποδοῦναι δἃιἃ Ὡϊοϊ δίαιτα Βα ἤΘΘΥΘ ὨΪδὶ τὸ χαίρειν ἀλλήλοις Δοσοββουῖῦ, 
Ωυδηηααδηι ἱποομοίπηθ τῇ βουλήσει καὶ τῷ ἡδεῖ ΘΟΡΌΪΟΥ γθυαμ οϑὺ: 
αποὰ οηΐμη τῇ βουλήσει Ὡἀρδί, τῷ ἔργῳ ρούϊι8β δχρίθπάμσμι οβὺ. -- 
Βαθυῦ ααἱ ργοραγθηῦ,, καὶ τῷ εἴδει"ς; 810. Θηϊπ 1ῃ ΠΟΙΠΆ]]18 1]., [Ογβὶ- 
ἰδ γ6] ἱπ ΚΡ νἱᾷθυὶ βουιρύπμῃ θ5888θ. Τοῦ 6 ΚΚ.; οὗ ρᾶθηθ πὰ]]ἃὰ Ρ1Ὸ- 
ἔθοϊο ᾿ηΐθυ ἦδει αἴαπθ εἶδεν Ἰθούϊομβ αἰ υθηύα. 5.66 βοηθθηθιδηι Βα μΔ 1 
γΘΥΌ8 τῇ βουλήσει καὶ τῷ εἴδει οὔβοϊ πθρὸ δαυϊάθμι. 

80. λέγεται γὰρ φιλότης ἡ ἰσότης: ΚΡ φιλότης ἰσότης. Νὸ ἀυθίπῃ) 
δῦ ααἷπ ρϑαμῃ ργουθυθίατη βίη8 δγύϊοα!ο ἔπουῖὺ ἐσότης φιλότης, φιλότης 
ἰσότης, ν. 1108 Ὁ 8; ΡῚ. Τιορρ. ΥἹ, Τ67 ὦ παλαιὸς λόγος ἀληϑὴς ὧν ὡς 
ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται. Αὖ ποῃ τηΐπα8 οθυύαηι, 1166 γ6. βουϊρίουϊ 
ΡῬιόνουθί 1ὔα ᾿πηπηαύατθ αὖ βυᾷ8 βθηὐθηὐδθ ἱπβθυνιδηῦ; ν. 1109 Ὁ 2. ὃ 
ἡ δ᾽ ἰσότης καὶ ὁμοιότης φιλότης. Α]]αὔαν φῬγδθίθγθα αἱ οομΐθη- 
ἀππὺ ποῦ ρα τθμὶ ἢ. 1. αὖ ἐσότης Βαθδ͵]θούσμη, φιλότης ργαθάϊοαδιμα 5ἰύ. 
Τθατι6. οχ βοϊ]ὼ δαοίουϊψαῦθ ΕἸ Ργοσαπὶ δύ 115. ἀἰστηθηᾶδ, ουϊῦ. 

1. μάλιστα δὴ: πδὔαγαμι Θηΐπὶ αἸΥΘυβουμτη ΘΘΠΘΙ.. 6. ὈΥΊΟΥΘ αἰδβρὰ- 
ἰαδίομ πούδπι 6856 βαμηζασ. ΑὈβαστάμηι βο]οθῦ, ποο μάλιστα δὴ“ 6Χ 
115. ΘΟ] ἴρσθυθ ααδθ ργοχίπηθ δηὐθοθάπηῦ; ααἱρρθ ἰπ αὐἱθὰβ (,, ὃ γὰρ ἀγα- 
ϑὸς ... ἑκάτερος οὖν...“ 1101 Ὁ 88 54.) ἰρϑᾶμπθι Π00 Θ'ΘΠ 185. ὉΠῸΠΙ 
ΘΟ θιηογϑθατη 51. 

1---10. Υ. δα 1157 Ὁ 8ὅ. 86. Τιδυᾶϊ οὶ τῆς τῶν ἀγαϑῶν᾽ ὨοΟ 
αποἀαιημηοᾶο οὐβίαῦ, αποᾶ Θα διηϊοϊδθ ἐνέργειαν 8ἃ114 υἱὰ ῥγαθύθυ. ᾿ἤρβδτῃ 
νἱἰχθαθοθτα. οραβ οβὺ, τὸ χαέρειν ἀλλήλοις. Ἐοάθηι ἔθτθ τηοᾶο βᾶθο βαὉ- 
απραπύαγ, ααοὸ οὰρ. 6 ρῥυίοσῶ οᾶρρ. δχοίριθραῦ. ὅπ Ἰοοὸς 1107 Ὁ 18-- 
28; 1106 4 (81) 84 οοῃύα]θυῖβ, οομοθᾶθβ π181} ἴῃ Ἠΐβοθ βϑηΐθηὐ!β ἴΏΘ580 
αὐἴη δῦ ἀϊούπμι 510, Ππηορϑύϊαμι ᾿ηὐγῶ θὰ8. ὈΪβ8 θδάθῃ ἀϊοιηῦι!" ν5 8. 4 
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στρυφνοῖς καὶ πρεσβυτικοῖς ἧττον γίνεται ἡ φιλία, ὅσῷ τιὅϑι3 ἡ {ες 

δυσκολώτεροί εἰσι καὶ ἧττον ταῖς ὁμιλίαις χαίρουσιν" [ταῦτα εὐτσισ ψοι 

γὰρ δοκεῖ μάλιστ᾽ εἶναι φιλικὰ καὶ ποιητικὰ φιλίας]. διὸ 

νέοι μὲν γίνονται φίλοι ταχύ, πρεσβῦται δ᾽ οὔ" οὐ γὰρ γί- ὃ 

γνονται φίλοι οἷς ἂν μὴ χαίρωσιν᾽ ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ οἵ στρυ- 

φνοί. ἀλλ᾽ οἵ τοιοῦτοι εὖνοι μέν εἰσιν ἀλλήλοις᾽ βούλονται 
γὰρ τἀγαϑὰ καὶ ἀπαντῶσιν εἰς τὰς χρείας᾽ φίλοι δ᾽ οὐ 
πάνυ εἰσὶ διὰ τὸ μὴ συνημερεύειν μηδὲ χαίρειν ἀλλήλοις, 

ωυ 
ἃ δὴ μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ φιλικά. πολλοῖς δ᾽ εἶναι φίλον 10 ὦ} πτο ον 

χατὰ τὴν τελείαν φιλίαν οὐκ ἐνδέχεται, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐρᾶν «.5..“.. 
πολλῶν ἅμα ἔοικε γὰρ ὑπερβολῇ, τὸ τοιοῦτο δὲ πρὸς ἕνα ᾿-- ““--- 

πέφυκε γίνεσϑαι, πολλοὺς δ᾽ ἅμα τῷ αὐτῷ ἀρέσκειν σφό- ἤμασι δ τ 

8. ΚΡ δύσκολοί.Ξ. 8. 4. [ταῦτα --- φιλίας] Ββρ 18. ΚΡ σφόδρα 
ἀρέσκειν. 

- ι π ΄ ΕἸ ΞΦ . [ν᾿ : ᾿ 3 ψ 
ταῦτα γὰρ δοκεῖ μαλιστ᾽ εἶναι φιλικὰ... οὔ γ8 10 ἃ δὴ μαλιστ΄ εἶναι 
δοκεὲ φιλικά. Νκαο ἀπθῖζο ααἰπ οοτῦθ ᾿ἰβϑύα νϑυθῶ γβ 8. 4 βρυγίδ βἰηῦ: 
αὐϊᾷ οἷ ταῦταῦ ΠΪΠΗΪ ΓΤ ἀπὰτ τὸ χαίρειν. --- Αὐ αἰϊπά, οὐποῖδ 
866 νβ 1--10 6 τηϑᾶϊο [0116τ6. Ῥγὸ ταύϊοπθ θηΐτη δπ]. οαρ. παπᾶ 1π- 
ῬτΟΌΔΌΙ6 οϑῦ, ποηηθ}]α, αὰ88 απ βἰηὺ δχρ!οαίω τϑρϑὲϊ; αἴαπθ ἴῃ ἰδ}1 
γ8 ἔδοι!θ δοοϊάθθαῦ, αὖ Ὀγθνυίοσα Αὐϊβίοιθβ νϑῦθα δ]1οὰἱ 6χ δ]αβάθτη 
ἀοοίτϊ πᾶ Θχουπδπᾶδ δ δυρθηᾶδ 6856 υἱάθγθπῦανυ. Αοουταύνιβ Ἰρτύαν 1]. 
σοηΐογαηΐαν, ὅππῃ γϑβυρια δχβύθηῦ, ῬῸῚ αὐ8θ 5βίπρτιίδ, αἀἸβοθυηὶ ρΡοββιηῦ. 

8. ὅσῳ δυσκολώτεροί (ΚΡ δύσκολοί): αὐἱᾶὰ εἰῦ δυσκολία γν. 1136 
Ὁ 14--1θ. 

1. εὖνοι μέν εἶσιν ἀλλήλοις" βούλονται γὰρ τἀγαθὰ καὶ ἀπαν- 
τῶσιν εἰς τὰς χρείας. Τηΐοῦ ὈΘΏΘνΟΙΟΒ ἰρίθυῦ Ὠΐ ν8ὶ θχοθι]θηὺ δι᾽ 
ἐνέργειαν φιλικήν. ΟἿ, Π105. αὐ ἰΐθια ὈΘΠπΘνΟΪ αὐἱθαβάδηι βαηῦ, συμ- 
πράξαιεν δ᾽ ἂν οὐθὲν οὐδ᾽ ὀχληϑεῖεν ὑπὲρ αὐτῶν 1101 ἃ (1) 9. 10. 

10---18, Ουδοδίϊο περὶ πολυφιλίας (ν. 116 ἃ 80: δὰ 1186 Ὁ 24) 
τα αἴνουβα, ἃτη]ο αγατη σθποτα τοίθυξασ. Θυΐδ ἴῃ τ ἀππηὶ Ρυΐμηδθ τῆς 
τελείας τηθηῦο ἢδὺ, ἃρποβοῖθαῦ αὐδϑὶ οὗ 1 αποᾶ τηοᾶο γ8 1---10 γγοῦᾶ- 
ὕπτηη δϑῦς; αὖ ϑηΐτη δῦ τὸ σφόδρα ἀρέσκειν γβ8 18 δίαπθ τὸ ἐν συνηϑείᾳ 
γενέσδαι γ8 1ῦ, ποῦ 5αἐϊβ δϑῦ ὈΟΠΟΒ 6586 βθα ορογίθῦ οὐϊδιαι χαέρειν 

ἀλλήλοις. ; 
12. ἔοικε γὰρ ὑπερβολῇ. ὕὐ ἴῃ 115 τϑῦυβ αἀπᾶθ ΡῈ. 886 Ῥύδνβθ 5ἰηὺ 

τηθαϊοουῖζαβ αἀαδθ ρυοθατὶ ροβϑὶῦ πῸ]1ὰ οϑὺ (1107 ἃ 8 5.), ἰδῶ οοπβίδυ, ἰνΐ 
ἢ αυδθ ΡΘῚ 88 Ῥγοῦδ8 βἰπὸ Ἰαπᾶθ ἀϊρτίββίτηδτη 6886 ὑπερβολήν: ν. τὴν 
ἀρετῆς ὑπερβολήν 1145 ἃ. 34. Ουοᾶβὶ νοῖὸ τὸ φιλεῖν (αἴαπ τὸ ἐρᾶν) 
πέρ τὰ πάϑη οδὺ, δ1οα Ὁ (ραἰο) ἀδυποπβίγαπάθτη ογαΐ, οασ ἴῃ μῦς ααϊ- 
ἄθυα ἴἴοοῦα τοϊπαβ ὑἰτηθπάτμι ϑϑβθῦ πΘ Πἰμ}11 Θββθμηα8. --- Εοάθι τηοᾶο 
απο Βἷο ἔρως οὐ φιλία οοπιροππηΐαῦ 1111 ἃ 10--18; οὗ 1104 ἃ 8; 
1101 ἃ ὃ---ἰ. 

18 5. ΤΠ} πολλοῖς δ᾽ ἄμα τῷ αὐτῷ ἀρέσκειν σφόδρα οὐ ῥάδιον" 
ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἀγαϑοῖς εἶναι: τηᾶῖο: πϑθαὰθ ϑηΐτη απδθυῖθαν αποα πη] 018 
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διὰ τὸ χρήσιμον δὲ καὶ τὸ ἡδὺ πολλοῖς ἀρέσκειν ἐνδέχε- 
ται πολλοὶ γὰρ οἵ τοιοῦτοι, καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ αἱ ὑπη- 
φεσίαι. τούτων δὲ μᾶλλον ἔοικε φιλίᾳ ἡ διὰ τὸ ἡδύ, ὅταν 

“Ἔ ταὐτὰ ὑπ᾽ ἀμφοῖν ψπδιΏναν καὶ χαίρωσιν ἀλλήλοις ἢ τοῖς 

30 αὐτοῖς, οἷαι τῶν νέων εἰσὶν αἵ φίλέαι" μᾶλλον γὰρ ἐν 

ταύταις τὸ ἐλευϑέριον. ἡ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ἀγοραίων. 

καὶ οἵ μακάριοι δὲ χρησίμων μὲν οὐδὲν δέονται, ἡδέων δέ" 

ε 10. πολλοῖς] 8ον. πολλοὺς. 18. φιλίᾳ) 6 6οη].; φιλία ΒΕΚΙ,, 6. 1]. ἡ 
διὰ] Κν διὰ, 19, ὑπ᾽ ΚΥΝν ἀπ᾿. 22. δὲ ροβὺ μακάριοι 6χ ππὸ ΠΡ, 

1118 ἀϊβῆοῖϊο Βιύ, βοᾷ αυοά ΠῸΠ ἴθ 0116 δοοϊαϊ, Ἐϊδίαμπι ρθ]ὴυ5 Μὴ» ποῖλ- 
λοῖς δ᾽ ἅμα τὸν αὐτὸν ἀρέσκειν .. .; πη αὐοᾶ γ8 10 ἀϊούππι οϑὺ 
πολλοῖς εἶναι φίλον διοίδνα (αὖ Ὀαυθαγθ Ἰοασαν) ἰπἰθ!]θσαύαν ορονίθὺ ἢ 
60 αἱ παροὺ τπυ]ῦοβ Ὡτηΐοοβ. --- Πο]απᾶ νβ 14. 1 γϑϑρίοῖθηῦ δὰ 1150 
Ὁ 9ὅ---99 ἸΙαπιθαπί. 

10. διὰ τὸ χρήσιμον δὲ καὶ τὸ ἡδὺ πολλοῖς ἀρέσκειν ἐνδέχεται 
(ΒΘΚΚ. 11... Βουῖθαβ πολλοὺς (ἀρέσκειν 80. τῷ αὐτῷ, υὖ ν5 18): ἴω ἐδπ- 
ὑὰθλ οὗ ἤᾶθο Θὰ Ῥυΐουθ αὐραιηθηθαύομθ οοηοϊηθὺῦ οὖ ταῦ αἀπδ δαάϊ- 

ὕπν,, πολλοὶ γὰρ οἵ τοιοῦτοι. .".“ ἀθιηοηδίνηα] νἱπὶ Βα ΘΟ. 
18--Οῇ, οΤηΐοΥ Ἰπ θυ ουΘ5. δυο ἐϊαβ ργαθϑίαῦ ἡ διὰ τὸ ἡδύ: ἸΌοότὰ- 

Ἰῖου Θῃΐτη (--- ν8. 231) οὺ νϑὶ Ὀθαύογιαμι νἱΐαθ οχορίαϊα “΄. --- ΒθΘπὸ [φούτιηι 
αποα πυϊο φοβθϊηιδξϊοηὶ Ἰοοὰβ ἀδύαν, ρυϊαβαθδτα ἀθ ὑυθὰβ σΘμθυῖθυ5. ἃρῚ 
ἀοβιμῖδαν: Υ. δα, 1157 8. 18. 

18. τούτων δὲ μᾶλλον ἔοικε φιλία ἡ διὰ τὸ ἡδύ (Β6κΚκ.). Τούτων 
αἸἰοθπὺ θββθ τῶν διά τε τὸ χρήσιμον καὶ διὰ τὸ ἡδὺ φιλιῶν. οητηι 
ΘΗ γ61Ὸ αἵ φιλέαιν ᾿ἰδύαθ οὔ πἶη0 γ8 10---18 80 πουῖηθ πῸη διηὺ 
ἀϊοίαθ. Ψιάθαύαν τϑούϊαβ ἴῃ ΚΡ 6886... φιλία διὰ τὸ ἡδύ: υὖ τούτων 
δῦ τῶν τοιούτων (γ85 117) 1. 6..,, θουτὴ ααἱ ἀυ]0 68. νϑ] αὐ1165. βαπὺ διηὶ- 
οἰδίω γπϑρὶβ διὰ τὸ ἡδὺ οδχβιϑυ.. βθᾷ ἀοδίἀογαίιν γίνεσϑαι. βου θθα- 
ἄππι.... ἔοικε φιλίᾳ ἡ διὰ τὸ ἡδύ. 

18. 19. ὅταν ταὐτὰ ὑπ᾽ [ΚΡ ΝΡ ἀπ᾽] ἀμφοῖν γίγνηται. Οαπῦθ ἴῃ 
ΘθΠογΘ τῶν διὰ τὸ ἡδὺ φιλιῶν 1146 βοστορδηΐαν, αὐ οὐΐδηη Οὐ ἔναρῚ- 
Ἰπαύθηη βαϑηι 1107 ἃ 8 βα4ᾳ. ποίδπιααθ θγϑηῦ. 

20. μᾶλλον γὰρ ἐν ταύταις τὸ ἐλευϑέριον. Τὸ ἐλευϑέριον ποη δᾶ 
πΏϑηι 111 οὖ οἰγοπμηβουϊρίαγη νἱγθαθθιη “2 1 54. τϑίθσθμπιπη 6886, 5868 
Ἰαϊίαβ πἴο ραύθυθ (γ. δᾷ 1128 ἃ 18), πὸ δἀπούίασθιη αὐἰᾶθηι ἢἶδὶ 811] 
θ1816. ἴῃ ἰβῦα πη ραυύθυη θη ββθηῦ. (ἡπ18. Θμτη ποθὴ νἱαἀθὺ, 18} ΠΟΠ 6586 
ῬΤΟΡΟΒΙ Ομοτὴ Τὴ δ] Θὰ. , ΌΪ τηϑ]ον θϑὺ ΠΡ Υα] ἸαΒ, 1ὉΪ τλϑ]οῦ οϑὺ δ ηι1- 
οἰδία“ (ΒΙΘοοθομιθ ὡρ. ΕἸ Ζβο μὴ). πὸ απδθοῦμαιθ δ τοὺς ἀγο- 
ραέους 8. βαναύσους φῥουύϊποηῦ, ἃὉ Βᾶο ἱπβυαθίοπο ἴογθ αἰΐθηῶ βαηῦ. 
Θυοάβι ἰριθαν ατηϊοϊ θα ἀθαπθ οϑϑϑὺ βου 141 να]οῚ αὔαπιο θοχιη ααἱ ΘηΪΤηΟ- 
ψ Υ6 ἰηρθηπο οὖ ΤΙΘΘΤΑ]Ι ϑυιηῦ, βᾶπθ ορογῶ ἴῃ ΠΠ]ὼ ποβοθπαᾷ ροβιύα ῥθὺ- 
αἰΐα, οβϑϑῦ. 

92. χαὶ οἵ μακάριοι δὲ... 6 μᾶς ἀριποηβίγαμαιὶ ναὐΐομθ συ. δὰ 
1161 Ὁ 19--92. Ϊ 

πόδε δρα οὐ ῥάδιον, ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἀγαϑοὺς εἶναι. δεῖ δὲ καὶ ἐμπει- Θ 1 
δ ρίαν λαβεῖν καὶ ἐν συνηϑείᾳ γενέσϑαι, ὃ παγχάλεπον. 

του 

τ ἘΣ ΤΡ ΘΉΆΝΣΣ δι ΔΝ 



ΨΥ ΨΆΤ 

ΨΥ 

ὙΨΌΝ, 

ἘΚΥΣῊ ΎΜΦ 

'ΝΙΟΟΜΆΟΗ. 118, 9 1. 51 

Θι συξῆν μὲν γὰρ βούλονταί τισι, τὸ δὲ λυπηρὸν ὀλίγον μὲν τιῦ8 «58 
χρόνον φέρουσι. συνεχῶς δ᾽ οὐϑεὶς ἂν ὑπομείναι, οὐδ᾽ αὐτὸ 
τὸ ἀγαϑόν, εἰ λυπηρὸν αὐτῷ εἴη" διὸ τοὺς βοεοῦς ἡδεῖς ζη- 3ῦ 

τοῦσιν. δεῖ δ᾽ ἴσως καὶ ἀγαϑοὺς τοιούτους ὄντας. καὶ ἔτι αὑτοῖς" 

ε οὕτω γὰρ ὑπάρξει αὐτοῖς ὅσα δεῖ τοῖς φίλοις. οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τὰ." οὖν-. 

ἐξουσίαις διῃρημένοις φαίνονται χρῆσϑαι τοῖς φίλοις ἄλλοι " Ἴρις ἢ 

γὰρ αὐτοῖς εἰσὶ χρήσιμοι καὶ ἕτεροι ἡδεῖς, ἄμφω δ᾽ οἵ αὐτοὶ ““" 

οὐ πάνυ οὔτε γὰρ ἡδεῖς μετ᾽ ἀρετῆς ζητοῦσιν οὔτε χρησίμους 80 
εἰς τὰ καλά, ἀλλὰ τοὺς μὲν εὐτραπέλους τοῦ ἡδέος ἐφιέμενοι. 

29. ΚΡ γὰρ αὐτοί εἶσιν εἰ χρήσιμοι. 

98. συξῆν μὲν βούλονταί τισι. ϑῖ΄η ποο νοϊπηξ, πϑοθββθ δδὺ {τὸ 
δὲ λυπηρὸν... ξητοῦσιν“. γ8 25) δα ἡδεῖς αἀποβᾶάδηι οοπίασίϊαπθ: οὐδεὶς" 
γὰρ δύναται συνημερεύειν τῷ λυπηρῷ 1101 Ὁ 1. 

96. δεὲ δ᾽ ἴσως καὶ ἀγαϑοὺς τοιούτους (. 6. ἡδεῖς) ὄντας 56. ξητεῖν 
(υ8 20). Μοποϑῃαὶ ἰριδασ οἵ μακάριοι. Εἰθηΐπι ΠΟ ΠΟΙΊΘΗ τιϑὰ Τη8015 
δ οχύθυπαιη οομαϊοηθηη υἱΐδθ ππαϊαπθ αϑἴαξίη Ἰηβίσιοίαμιν γϑυρῦ. 
ΝΙμλΐντιι γθῦθ Ὀθδϊ, ἀαδίθτη ἰρβ6 Αυϊβῦ. τὴν εὐδαιμονίαν ἀοπηϊνιῦ, ρτο- 
ἔθοῖο οομβαθίπαϊμθ θοῦπμι, ααἱ ΠΟΙ βἰηΐ Ὀοπὶ, ἱρϑὶ πο ἀοϊθοίαθιηίαν. 

᾿Αὐααΐ ΡΥῸρ6 δβϑὲ τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις τηθῃέϊο. 
ῶτ. οὕτω γὰρ ὑπάρξει αὐτοῖς ὅσα δεῖ τοῖς φίλοις: αὖ εἴη 5Βιδνοβ 

Ἰάθιηαθ νἰσὶ θοπὶ αἰαπθ ἀγαϑοὶ τῷ φίλῳ (,, καὶ ἔτι αὑτοῖς“ γν8 20 50. 
ἀγαϑούς, οἵ, 1106 Ὁ 18 ., ἑκάτερος ἁπλῶς ἀγαϑὸς καὶ τῷ φίλῳ“): αἰϊ- 
Ππππ Θηΐπὶ πὸ υἱἀθθδηΐαν 1πα]ρογΘ γβ 92. ΑΤἸΙα σοῖο ἴα οἰδβοῖξην οοη- 
γἱούβ γαῦϊο ἴα ὡρια 608 αἱ ΠΟΧ Υ8 28 ορροππηΐαν αποπίδπι δεῇ - 
ρημένοις χρῶνται τοῖς φίλοις. ϑαῦϊβ τρτόαν ἥντηο σἱποῦ]ο ᾿πΐον 86 
σοΟπ πη απ88 γν8 36--28 ἐτδαάιϊία βυπί. Οποᾶ 5] βθοὶβ θϑβϑὺ, οἰΐδϑη- 
ἀονοὺ ἕουξο διϊατῖβ ἴῃ ἰβίο, δεῖ δ᾽ ἴσως... αὑτοῖς (ἀγαθοὺς ξητεῖν)" 
γ5 20: 8 Θηΐη ΟΥ̓ΠΟΙ ΠΟΤΏ τηοηθμ ἀπ ἔπουιῦ π οοπίθηδιβ τῷ 
ἁπλῶς ἀγαϑῷ πορίοραῦ τὸν αὑτῷ ἀγαθόν 

31--806. Α{ἐ φᾳιὶ ροϊοηέϊα ροϊϊοηΐ, μϑιίην απιϊοϊξϊας α ανεγϑὶβ οοΉ ιῖ- 
γι; πδϑηῖθ θηΐηι αἰ οοίίο οὶ χιίώηι οιρτνηξ οι τυϊνϊδέγ απ αὲ βαοιξαξε ἐν 
ἐοάθης ἠοηυΐηθ 6886 βοῖεί. γλιγὶ ϑογὶ αὐτέου χιὶ μένηι παθεηὲ ἃ ἐαὶ 
οοηϑιοίαϊης αὐΠιογγομὲ, ηϊδὲ ζογὲθ χμαηᾶο ηνΐγε αἀοοϊααὲ κε ἐβ φιεὶ ροξοηεϊά 
Ῥγαέροϊ!εαί ἐάθην εἰ υὐγέμεο σοίογοβ υἱηοαΐ. 

21. οἵ δ᾽ ἐν ταῖς ἐξουσίαις: ααἱ απΆ}685 ΡΙθυαπλαπθ βἰπξ, Ρυϊπυααι 
γΟ06 ξητοῦσι γ8 80 5. ἀοβουϊϊξαν : ἀθίπᾶθ νβ 86 οὐ πάνυ δ᾽ εἰώϑασι 
τοιοῦτοι ἱ. 6. ὑπερέχοντες ἀρετῇ γίνεσϑαι. Ῥυϊάθῃι δηΐπι νἱἀοθαμπίαν 
οἵ πολλοὶ τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις ὁμοιοπαϑεῖν Σαρδαναπαάλλῳ 1090 Ὁ 31: 

οἵ. τοὺς πολλοὺς τῶν εὐδαιμονιξομένων 1116 Ὁ 12--15, οὐ 1119 ἃ 6-- 8, 
“91. 82. τοὺς μὲν εὐτραπέλους ἔν, 110... 13; τατὸ Ὀ 14), ος τοὺς 

δὲ δεινοὺς (ατϊ 510] τὸν σκοπὸν ὑποτεϑῆναι εἰπαοΐ ὑπὸ τοῦ ἐπιτάττον- 
τος -- 1144 ἃ 38 5... Ῥυπι Ἰριθαῦ Πᾶθο 5101 συηϊηϊβύτασι γοϊππξ ἔππὶ ἴῃ 
νοϊαρίαἑθμα ὅπηι ἴῃ τιϑατη, ἢ αἰγθυβαβ Ρδτίθβ. απ θυθη στη οὐδ (, ἄμφω 
δ᾽ οἵ αὐτοὶ οὐ πάνυ“. 8 29: »ταῦτα δ᾽ οὐ πάνυ...“ ν8 82); δὴ 
οὐ πάνυ συνδυάζεται τὰ κατὰ συμβεβηκός 1161 ἃ. 838 56... τι. ν. 

845 



82 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΗΤΟ. 

(168. 8 τοὺς δὲ δεινοὺς πρᾶξαι τὸ ἐπιταχϑέν" ταῦτα δ᾽ οὐ πάνυ γίνεται Θ΄ 
-» 3 » ς 

ἐν τῷ αὐτῷ. ἡδὺς δὲ καὶ χρήσιμος ἅμα εἴρηται ὅτι ὁ σπου- 
ἢ  ΝΎΩΣ ἡ 9). ὑπ» ἣ : τ ᾿ 

δαῖος᾽ ἀλλ᾽ ὑπερέχοντι οἱ γίνεται ὁ τοιοῦτος φίλος, ἂν μὴ 

88. ὅτι ὁ] ΚΡΜΡ ὁὃ. 84. ἂν] ΚΡ ἐὰν. 

838. ἡδὺς δὲ καὶ χρήσιμος ἅμα εἴρηται ὅτι [ΚἈΜῬ οἵη, ὅτι, πι816] 
ὁ σπουδαῖος: γν. 1100 Ὁ 18--Ἰῦ; 1107 ἃ 1--8. δρᾷ τηΐτι νἱἀθαθαν ἴῃ 
μδο βϑηϊθηὐ ἀπϑπι πούϊοπθιη Πρ] Θρὶ; Ὥθαπθ. οηΐμη ΟΕΐν8Β Βδυιῶνβ τἰὶ- 
Ἰίβαὰθ υἱἷν Ῥυόραβ, 564 δαῦ ἁπλῶς ἃ τῷ ἀγαϑῷ. Αἴἰααὶ πἴπο Ὀτγουῖθον 
απϑοβέϊο ργοροβὶ θα ΔΌβοὶνὶ ροίθγαῦ: δι 11 βα] θη ργαθρούθηθοβ ααἱ γ8 
21 54. ἀδριοὐϊ βυπὺ νἱχ ἀγαθοὶ ἀἸσθμαϊ πθὸ ΠπυσθγΟ Θογατῃ Δ βου] 6 μα] 
ουὐαηῦ ααΐθαβ οϑὺ αὐ]]86. θοπτπι ϑυαν αὐοᾷ ἁπλῶς ἴα]6 θϑὺύ. ΝΙΒΙ] τη ητι8 

δὺ5 84--86 (,, ἀλλ᾽ ὑπερέχοντι... .“) ΡῬΙίαηθ πονῶ ἃιριχηθηίαῦο ὑδηξαξιν: 
86. ΘᾺ αὐδ ἴῃ ΟἸΠΘ ρούϊιβ σθηυβ τῶν ἐν ἐξουσίαις να]θαῦ, οὐϊδηηδὶ 
Ῥοπὶ βἰηῦ, πηοᾶο π6 διῃϊπθοηὺ νἱγῥαίθ. ᾿ 

84--80. ἀλλ᾽ ὑπερέχοντι... 16 ἰβ νου ]βΒ ἕαπὶ τὰαϊύα ἴῃ ὁ0η- 
ὑγαναβ ραγίθβ αἰβραύαΐω βυυῦ αὖ βαῦϊα5 510 ἀοοαγαῦθ ϑᾶχῃ ἱπ θυ ρυθύδοπθιι 
αὐδ8 νοτῶ νἱἀθύτυ 6586 ΡΥΌΟΡΟΠΘΥΘ αὐδηι Βηρτα, Δ᾽] Ογατη ρ] οϊΐα, οπατγαύα 
αὖ τ ἴθ] 16 γ6 δαὺ ἔα] οῖτθ, ΝΘααΘ Θμΐπι γθ8, απϑηθατῃ δα πϊάθιι νἱᾶθο, ὑπ 5 
θη Ὀυὶβ οΟὈγοϊαίῳ οϑῦ. αὖ απὸ γνία οὖ ταῦϊο ππῖοθ ἀποὺ οϑυπΐ πϑαπθϑί, 

. 1 Ῥτοραβ ἰρίθαν (ὃ τοιοῦτος) ἀϊοϊξιν ἃ οοπϑαθύπαϊηθ ῥγϑθρούθη πὶ 
Ῥούϊιβ ΔΌΠΟΥΥΘΥΘ, πἰβὶ 15 ααἱ ροϊθηυ ργδθυαϊθαὺ 1ᾶθηι οὐ νἱστύθαθθ δηΐθ- 
οΟΠ]αὖ (,ἂν μὴ -- ὁ σπουδαῖος -- ͵- ὥσπερ δυνάμει οὕτω καὶ τῇ ἀρετῇ 

᾿ ἡ περέχηται ὑπ᾽ ἐκείνου“). Ἐϊ θηΐτα 81 μοῸ βθοὺβ 81} (,,εὐ δὴ μή“, αὖ 
αἰΐου Ἰοοο ορίθαβ Βοπουθ ργμθϑίθυῦ, οοαδὺ νἱγθαῦθ, ἱηργαύδ, γ6] 1Ἰηὐο] θυ Ὁ 118 
ΥΓῸ ὈΙΌΌΟ βοοίθῥαβ δύ. υδᾶτι ϑῃΐτῃ γθούδτι Ἰηΐθι ἀἰβραγθβ τϑ 61) 
οἰδοϊογυσαατθ δϑασδύϊοπθηι ἀθϑίθγαῦ, ῷ οδυθϊν (,οὐκ ἰσάξει) ; πδτα 
ΒᾺ]]|ἃ, οϑὺ πἰδὶ δθαῖθ 86 ροίθηυι ἴδω οὐ νἱτθαϊθο βαρογθίαν (,Ὄὠἀνάλογον 
χατ᾽ ἄμφω ὑπερεχόμενος"). Αὐααὶ 8168. ατο5 δα δΔάτηϊγαυ οὖ βαβρὶ- 

᾿θογ6. Ῥοββὶύ, ἰπῦθυ ἀοταϊπαηΐθβ υἱχ τθρϑυϊαηίαν (,,οΟὖ πάνυ δ᾽ εἰώϑασιν 
οὗ ἐν ταῖς ἐξουσίαις τοιοῦτοι 1. 6, καὶ τῇ ἀρετῇ ὑπερέχοντες γίνε- 
σϑαι. Ἑτρὸ ὕπμη γἱἷν Ῥυοραβ ]Ιουατα διμη] οἰ ϊὰ5 Ῥυϑθίδγθυ, ὕπτη ῥτδθ- 
Ῥοϊθηΐοβ δᾷ 6058 οοῃυθυθὶ οοροηθαν αὐ πο βϊπὺ ᾿Ιάθηη. αὐ}]88. 80 ἀὰ]- 
ο68.. 0. Ε΄. Ὁ. , 

Οδπβοὺ ἰριθαγ Αὐἱϑέ. νἱτὸ μομθδῦο ἰὼ υἱσγθαθθηη βαχηγητ πη 6586 τὖ 
ποῖ ἴῃ διπΐοο αὐἰάθιη Ὁ]]1ππὶ ρτωθδὑύμη δθ θη 8. ΔΡΊΏΟΒΟΘΙΘ ΗΪΒῚ 1ὕθη 
116 νἱσθαίϊο ργδθϑίθυ. Ἰύδατιθ θα 8ΔῸ 118 γϑοθᾶρθυθ αἱ απ) γὶγδαῦθ 
μαυᾶ Θχοθ]απὺ αὖ 811158. σθθυ8 ἸΟΠΡΘ ΒΡΘΥΟΥΘΒ οὗ βιῃῦ οὖ 5101 6886 νἱᾶθ- 
αὐΐαν. Δα πᾶπο βϑηὐθηθίαμα αἰδρυύαυϊο αὐϑ Βροασϊθαῦ ποη τουθυ αν 
αὐἰάθηη οχρ]σδηάδηι; βθἃ Ῥ6Ὶ 86 --- πὶ ἔΆ]1οΥ --- βαύϊβ βία ϊδ. ὈΙΧΘυῚΒ 
111 ααἱ νοῖθ βασιλεὺς 510 νἱγαμη ῬγοΌτπι γ68116 Δ] πὶ 6886, Οθύθυῖβ ααϊ 
ἀοταϊπθηΐαν ΠΟ]16; --- πἰἶδὶ ἔουίθ δρυᾶ βασιλέα ὰ ἱπηροάϊτηθηΐο 5 απο 
δια ἃ τϑ]αυῖβ εἰτηΐβ ἸΙοηρο αἰδύοῦ ν. οἂρ. 9 (1168 Ὁ 88 5644.). ἴῃ ἴρ80 
δαΐθμη ῬΒΙ]ΌΒΟΡΒΟ, 51 ἀθ υἱδῶ 675. τηουϊαβαθθ ρῖατω γαῖα Θββθηΐ, 
᾿. 1. μΒβαπᾷ ἱπορίθ απδθγουθύαν αὐἰᾷ ὧἀθ ΑἸθχαπᾶγτο Μᾶρμπο Ἱπαϊοανθυ, 
αὐἰᾷ ἄδ [Ἀν] αν ναῦθ απᾶμὰ οπὶ Ηδυμῶ ὑγγῶπηο Αὐᾶυπθαθ ἡπηχθγδῦ, 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Θ 1. δ99 

Θιτκαὶ τῇ ἀρετῇ ὑπερέχηται᾽ εἰ δὲ μή, οὐκ ἰσάξει ἀνάλογον 1158 «85 

ὑπερεχόμενος᾽ οὐ πάνυ δὲ εἰώϑασι τοιοῦτοι γένεσϑαι. 

80. γίνεσϑαι) ἴοτῦ. γενέσθαι. 

8ὅ. οὐκ ἰσάξει ἀνάλογον ὑπερεχόμενος. Ῥυϊηθμπι πἴο, αὖ ἀηιοϊἐϊδ6 
ἱπίου ἱπιρᾶτθβ, ἴα Ὡπδιορίαθ πιϑπύϊο ἢ ΡῈΓ ἀπδπὶ τϑούα ηΐθὺ ΔΙΏ]ΘΟΒ 
ταῦϊο βουναΐασ. Νϑαιθ ἰσίθαν πλΐσαπι δῦ αποα ΔῸ πιο ἴῃ πονῶ πούϊομθ 
ΒΟΠΏΆΠ]ἃ πλΐητι8 ῬΊαπο ΘΧροπτπξαν. Βοΐθγαξαν νϑτο. ἀνάλογον δα ὑπερ- 
ἐχόμενος (μθαπθ Θηΐτα ἀνάλογον ῬΡΟΥΒιιΒ 1ᾶ 61 θϑὺ αυοά κατ᾽ ἀναλογίαν), 
αὖ ἰρβατα τὸ ἰσάξειν Ῥοβίδαπη βἷῦ ἴῃ τῷ ἀνάλογον ὑπερέχεσϑαι. ϑ΄π 
αα15. απδοβίγουϊῦ ἀπᾶθ 510 ραγζαβ παβολξαν βιαυτάθηι οὐππθ ργδϑβίμηψιδθ 
σθπτβ ἃ ρᾶτίθ αἰξθυϊαβ βἰδ: σϑύπτὰ ρῥτοΐθοςο δῦ οὖ Ἰηβθαπθπίὶ ἀϊβρευθα- 
ἐΐοπθ φργοθαύαμι, πϑοθϑβασίο οὐϊατη ἃ ραγύθ ΠΥ ΟΥΒ. ὩΠΉΙΟΙ 6586 απο 
ῬΙα5 γϑὶ τηϑῆπβ μαθθαῦ: τὴν φίλησιν 50. οὗ τὸ τιμῶν. -- Π)ὴ6 πϑὰ ποαΐτο 
γΟΥΌΪ ἐἰσάξειν ν. δὰ 1184 Ὁ 28. 24. 

Θ8--18ὃ: 1168 Ὁ 1--110ὅ Ὁ 86. 

Ῥυϊᾷ, ἀἰϊβραξαύίϊοπθ Θ 2 ---ἴ αὐἱὰ 510 ἀιηϊοιθία, οὐ ᾿πΐθυ ἀπο8 δἰ τὰ Ρο- 
ἀἰββίσητιπι τϑρθυύαμ δῦ, αὖ ργὸ ἀϊγουβᾶ πασᾶ τοῦ φιλητοῦ {τῖα, σοπθτᾶ 
αἰβυϊηρστιογθηθαν αὔατπιθ ᾿πίθυ 86 οουηροπθγθηΐιν. ὕὕπᾶρ δα τη ῬΊΘΠΒ 
Ῥουβθαυθηάδτη Ῥουρθηβ Αὐιβυοίθθβ ἴΐθυτιτη ἃ αἰβυϊποϊίομθ ρῥγοβοϊβοιξαν 
ῬΘὺ αὔδα Πα αἰ υθηξα, 564 ρϑυθπθηβ 11ὼ δα ππίνθυβαμι δυηϊοϊἐΐδπι 
οὐ ρῥυίοτα αἀποαῖθ σϑπθγῶ γαυδη8, ΡΟΥΒΡΙοἰαῦαν. Ξῖνθ θηΐτη ΒΟΙΏΪΠ65 60Π- 
7αποῦϊ βἶνθ οἴβοία δὉ αὐτίβατπιθ βαβοθρίω οοιηρατδηῦαι, ρῥτδϑίον τὰς ἐν 
ἐσότητι φιλίας αἰϊαθ καϑ' ὑπεροχὴν βαπὺ ἴπ ἀαἰθαβ αὐτίατιθ ρυῦϊ απδ8 
58, βαπὺ οὖ Ῥοβϑαπὲ οὐ ἀβθθπὺ ἐνϊθαϊ (οαρ. 8). Αρραγοὺ ἰριθαγ δυηϊοῖ-: 
ἀϊατη. ΠῸῚ τηΐητιβ ααδτα Τπβυϊδτη --- αυδιρηῦαπι ΠΟῺ ῬΥΟΥΒΙΒ ΘΧ οὥάθτα. 
ταϊξίοπο --- αὐ ἀξίαν αἀαδπάδιη γ6] δὰ ἴσον κατ᾽ ἀναλογίαν βροοίατο, 
(οαΡ. 9 1π,). Θυδθ αὐἱάθπι δοαπδίϊο ᾿πύθυ δυηϊθοβ ΡΥῸ διηϊοϊἐϊαθ παῦατᾶ, 
ἸΠΔΧΙΤηΘ. ΤΟΥ ἰρβᾶτη τὴν φίλησιν οἴβοίοπαα, οβὺ (οᾶρ. 9. 10). --- Οποᾶβὶ. 
αααΐθτη σϑτθ αἀϊούμτη οϑὺ, διητοϊ αθ οὖ Ἰοοστῶ δὲ γαξίομθυη ἔθγθ θαάθιη θ886 
ααδο Ἰαδεϊαθ: 116 ἀποαὰθ δα οαποία βοοϊθία 5 μυτηθηδθ σθπογα, ρδΐο- 
ὈΠῚ, ταδχίπηθ Ὑ61Ὸ ἴῃ δᾷ βοοϊϑίαξ ρϑγοιριθῦθν απ88 το πδ5 διηρ]θούϊ αν, 
1π οἰγιξαῖθ (οαρΡ. 11). Ιΐδαπθ σομπβίθγαῦβ ἀϊγθυβὶβ 1115. Ομ ουυηδ πα  θ 68, 
ἃ αὐὰ8 5θὰ τοῦθ βθὰ πη8}8 γΘβρΌ ]1ο86 Δατηϊηϊβυγαπέτι, ΠΟΣῚ ποπ Ροΐοϑῦ 
αὐ αἰγουβα ποὴ ἰαπθαχα 7υβὺϊ1 856 οὐϊδιι δτητο 6 δθπθτα Ῥθυβρί οἴϑα- 
ἔὰγν, ααἰθὰβ ὕπτι ἴῃ τϑρυὈ]]οᾷ οἶνγϑβα ὕπτῃ 8111 ΔΠ1δὶ, Ῥγδθοῖραθ ϑαύθιη ἵπ᾿ 
τΘ ἀοτηθβἐϊοῦ αὐπιαξαν (θ8. 19, 18). ἘΠΛ Π88 «υΐάοπι βοοϊοὐδἐϊβ ταξϊομθβ 
ἀπ88 γατῖδθ ἱπέϑν Ῥτορίπαθποβ. δἰατθθ ᾿πύθυ οομαρσθβ βαπὺ ρυᾶθ ὀϑίθυῖβ 

! ἀϊρμοβοδηθαν (οΡ. 14). --- Βοβέαὺ δἸταὰ. Θποπῖδη Θηΐτη ᾿πέθυ 8: Ϊ6Ο8, 
᾿ βῖνθ κατ᾽ ἰσότητα βυπὸ εῖγο καϑ΄ ὑπεροχήν, Ταβέαθια αποάάδηη δὲ ἀρῶ: 

λογον οὈξίπουθ ορουύθῦ, ποθ ροξθϑῦ ποὴ ααϑϑυὶ 86 πΟμπαπηθπδηι ἀἾ866- 
Ῥίαυ, πᾶτη ϑαθτη Οαΐατιθ ΔῸ 8ιη1015 οοπσουϊθ. Αρθπάστη ἰσίθαγ ἀθ 
αἸββθηβ ομ  Ότ8 ἴῃ ΘΤΉ]ΟΙ 115, ἀΌῚ οὺ ἀπᾶθ παβοαπξαν, ατι 1656. ῬγῸ ρθπθ- 
γαση γαγιϑίδξθ βιηΐ αἰ] ἀ]οαμδθ, Ρ6π65 αὔγτιτα 810 δθβοτηϑπαϊ 1ὰ5 (Θ 18. 
10. 1 1). Νβο τηΐπτβ Ἰδπὶ οἰποθὲ ἴῃ ἐδηξᾶ νατγϊθίαξθ βοοϊθέδίατη ἀθδὶ- 
ἀθγαυῖ ὉΠ] πδτη πουτηδηη απδδὶ δ αὐᾶπὶ οποία ἴῃ ἀϊνθυβαβ ραγύοβ δρὶ-᾿ 

ΡΩΝ 

νὰ . ἄν ΝΣ 

ΝΎ Τ᾿ 



ῦ84 ΔἈΒΙΒΤΟΤΕΙΠΙΒ ἘΤΉΙΟ, 

᾿ ᾿ δ Ἂν ᾽ , ᾿ ἰ).- 1168 Ὁ εἰσὶ δ᾽ οὖν αἵ εἰρημέναι φιλίαι ἐν ἰσότητι τὰ γὰρ 88 

τ ὖ). μὴ οἱ αὐτὰ γίγνεται ἀπ᾿ ἀμφοῖν καὶ βούλονταί ἀλλήλοις, ἢ ἕτε- 
ΚΞ “5. 

"τ , εν ΡῈ ἀνϑ᾽ ἑτέρου ἀντικαταλλάττονται, οἷον ἡδονὴν ἀντ᾽ ὠφε- 
Χλ ἔκδυ 
1 “λείας. ὅτι δ᾽ ἧττόν εἰσιν αὗται [αἴ φιλίαι καὶ μένουσιν, 
,Ἄ.. " ͵ ἘΣΊΡΝ ἢ -» Α ᾿ 3 ν ΄ ἕ 2 ’ 

ἀκλς ἰκὰεν ὅ εἴρηται. δοχοῦσι δὲ χαὶ δι ὁμοιότητα καὶ ἀνομοιότητα 
ἵ 3 ἔν Ω , 3 ΄ ς να ταὐτοῦ εἶναί τὲ καὶ οὐκ εἶναι φιλίαι" καϑ' ὁμοιότητα γὰρ 

} ε Δ 

Ϊ σον πτσσασα : 
᾿ ἢ 4. αὗται [αἴ] ΚΡ οπι. αἵ, οὐ ΤΡ αἵ τοιαῦται; ΒΕΚΚ. αὗται αἵ. 

ἔτ τ ὙΥΤ, ΜΩ Ὁ, δὲ καὶ] ΚΌΡΟΥ δὲ, 
ὶ ν ῖ 

Ἵ ἷ 1 ϑμνττι δ κ.................ὄ..- 

" λα. Ξξ.: “Ἴ δὰ 

᾿ ταῦ τϑοῖθ ΤΡ ΛΑῸΣ (1 3). Ῥραΐαπθ ᾿πϑυϊθψαθίομθ απδᾶαϊῃ ΟΡὰΒ οϑῦ 
ἀπο αἱρηιοβοαῦπι, απὸ τηοᾶο οὗ απδηᾶο βοοϊθύαθθβ ἴῃ απ] γθοῦω ταὐὶο 
ααὺ Ἰαθϑῷ ἀαῦ ᾿τησηζαΐα, πϑυϊῦ ρυο θὈΣ Π1δον ἀἰββοιναπέαν (1 8). -- 

υδμι ὈγθΥ ἰββίπηαμι ΠοΟ Δυριιπιθηύττη ῬΥΦΘυΪΒῚ αὖ ππῶ 6586. ἰπῦ6116- 
ϑαϊαν ἀπίνουβα πᾶθο αἰδβραξαθο, αὐρρθ αἀπᾶθ ομιηΐβ ἰπἂθ ροπάθαὺ αποᾶ 
ΘΌΠΘΥΘ τῆς ἐν ὑπεροχῇ φιλίας τορονῦο διηϊοϊτἴαθ νἱβ οοη! Ομ 985. ἤπ6Β 
δι 5 ΠΠυπαϊπθηη 7αβυϊϊαθ τουοοδπᾶδ αθυτιηΐ. 

1) Θ 8: 1108} 1--98. Ορροπίθαιν ραγίπηη διιϊοϊθίαθ ἡ καϑ'᾽ ὑπεροχήν. 

1--ΤΊ, Οἱ πονθυϊηὺ Αὐιϑέούθιθη ἤθὸ ραγΐθβ ἀϊβραζαθομῖδ ϑυιδθ πθὸ 
βίῃρηα οαριύα τύ αἸγίσαθυθ αὖ ἴῃ Ομ ηἶϊ5 Ῥίαπο βἰαῦ βοραταῦα, ΠΟῊ 
πιδρῚ5. τσ από ἢ. 1. ἀπππὶ δ ποναϊῃ σθπιβ, τὴν καϑ' ὑπεροχὴν 
φιλίαν, ὑχαπδῖθιβ Πα πομπα}]ὰ ἀ6 ῥυΐουθ ρόποτθ τῆς κατ΄ ἰσότητα ὀοτη- 
ΤΠ Θ ΠΟΥ, αὐδτη τηοᾶο 1168 ἃ 317---86 οἴθηδογαηῦ ατοὰ ποππα]]ὰ Ἰθρ6- 
Ῥεμὺ 418 τα βοοϊθίαζοιη φαδηάδῃι ἰηῦθυ γϑ] 46 ἀἰβρᾶνθθ ρου ϊπθγοηῦ. 

1. αἵ εἰρημέναν φιλίαι ἐν ἰσότητι: οὐοιπΐτη ἀασπῃ ὑγίω 111ὼ σθμογῶ 
Ῥιοροβιύῳ οββοπέ, ρυπαθηῦθι ἰὼ ἀροθαῦμ αὖ αὐδθβύϊο περὶ ἰσότητος καὶ. 
ὑπεροχῆς ἴῃ δηηϊοὶβ ροβυροπογούθν, Νῶπι δια τϑῖὰ απἰάθηῃ, τππτιπια πο ατιθ 
ΘΌΠΤ5. ΠῸῚ πηΐπι8 καϑ' ὑπεροχὴν αἀὐδηι κατ᾽ ἰσότητα 6886 ροξοβῦ; ν. 

: 1169 ἃ 84 τριττῶν δ᾽ οὐσῶν φιλιῶν... καὶ καϑ' ἑκάστην τῶν μὲν 
ἐν ἰσότητι, φίλων ὄντων τῶν δὲ καϑ'᾽ ὑπεροχήν χ. α..:1. 

2. ἢ ἕτερον ἄνϑ᾽ ἑτέροῦ ἀντικαταλλάττονται. Ῥυμθροβιθϊομι ἰρὶθτν 
᾿ἀντὶ τὰ ἀαύαν, αὖ αἀποδουπαιο ἀντ᾽ ἄλλου οεὺ νἱἀθαῦαν, αὐδηπαπᾶτῃ αἰ- 
γουϑῷ δοπαπιαδαπίαν, ἐϑηθη ὉΠ αιο τηοᾶο οαπὶ α]ξογῶ {ὦ τὸ σοΙαρθη- 
βαθαμη 6588 (ῶστε ἴσα πως εἶναι κατὰ ποσόν). : 

ὅ. ὅτι δ᾽ ἧττον εἰσὶν αὗται αἵ φιλίαι καὶ μένουσιν εἴρηται (ΒοἸκκ... 
Ὅτι μένουσιν ἧττον, αὰδι8 Ὀθπ6 4108 Ὀ 82 ἀνομοειδεῖς γοοσδϑηύαν, 16ρ]- 
ται 1107 ἃ 8 Βα. ΑἸθοσαπι ὅτε ἧττον εἰσὶν αὗται αἷ φιλίαι ΠΡΉΡΟΝ 
νἱἀραξαν ἀϊούιπι 6886. δ 1166 ἃ 16. 17 κατὰ συμβεβηκὸς αἵ φιλέαι 
αὗταί εἶσιν 86. φιλίαι. ϑοᾷ Βοος αὐἰάθχα Ἰοὺ ἀἰδββθης ΚΡ, Παυὰ τη8]6 
ΟΠ ἶθ80. ἃγδοα]ο0 ΘΧὨΪθΘη5. ἧττον εἰσὶν αὗται φιλίαι. --- Οθὕογιπι ΟΠΊΠῚ5 
δθο. Θπητποίαὐίο πππὸ ταΐϊηπ8 οϑὺ ϑχορίαϊω; Ρουθ θασαιιθ γ8 ὅ ,., δοκοῦσι 
δὲ 1. 6. αἵ εἰρημέναι γ8 1 πᾶσαι, πθὺὸ αὗται γνβ 4“ ἴΐὰ απδδὶ {Π|8ἃ 
ΟἸΠΪΠΟ ΠῸΠ Ῥυδθοθββουί. 

ὅ--11, ἴῃ αὐγϑπηατιθ Ῥδυΐθῃηι εὐϑοίάξεν αποᾷ ππῷ νοοθ ὁμοίωμα 
ἔχειν 5. καϑ' ὁμοιότητα λέγεσθαι ἀϊοοθαῦαν (ν. δά 1166 Ὁ 88ὅ---1157 ἃ 8). 
ἈΔρραΐοὺῦ θεῖα αποδοιματθ 5᾽1ι11 6 γοοδπάσμι δἰ Ἰάθτῃ οὖ πῶροσθ αὐοὰ 
δἰ αἰνούβαμι, αποᾶααθ ΟὉ {πᾷ ἀϊοαῦαν 6856, ΟὉ ΠΟ 6580 ΠΕΡΙ. 
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- ὶ ’ ᾿ ἢ ᾿ " τ, Θ 38 τῆς κατ᾽ ἀρετὴν φαίνονται φιλίαι (ἡ μὲν γὰρ τὸ ἡδὺ ἔχει τιδϑυτ 
ἰν ᾿Ὶ Ἁ ’ - 3 ς ’ 3 ᾿ -»" Α Ἁ 

ἡ δὲ τὸ χρήσιμον, ταῦτα δ᾽ ὑπάρχει κἀκείνῃ), τῷ δὲ τὴν 

μὲν ἀδιάβλητον καὶ μόνιμον εἶναι, ταύτας δὲ ταχέως 
΄ “;͵ ᾽ ΄ 

μεταπίπτειν ἄλλοις τε διαφέρειν πολλοῖς. οὐ φαίνονται φι- τὸ 
,’ ’ ᾽ 

ς λίαι δι᾿ ἀνομοιότητα ἐχείνης. ἕτερον δ᾽ ἐστὶ φιλίας εἶδος ἘΠ Ὅλα νν 

τὸ χαϑ᾽ ὑπεροχήν, οἷον πατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ ὅλως πρεσβυ- 
τέρῳ πρὸς νεώτερον, ἀνδρί τὲ πρὸς γυναῖκα καὶ παντὶ ἄρ- 
χοντι πρὸς ἀρχόμενον. διαφέρουσι δ᾽ αὗται καὶ ἀλλήλων" 
οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ γονεῦσι πρὸς τέχνα καὶ ἄρχουσι πρὸς ἀρ- τὸ 
χομένους᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ πατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ υἱῷ πρὸς πατέρα, 
οὐδ᾽ ἀνδρὶ πρὸς γυναῖκα καὶ γυναικὶ πρὸς ἄνδρα. ἑτέρα 
γὰρ ἑχάστῳ τούτων ἀρετὴ καὶ τὸ ἔργον, ἕτερα δὲ καὶ δι᾿ 
ἃ φιλοῦσιν. ἕτεραι οὖν καὶ αἱ φιλήσεις καὶ αἷ φιλίαι. 

ταὐτὰ μὲν δὴ οὔτε γίγνεται ἑκατέρῳ παρὰ ϑατέρου οὔτε δεῖ 30 

18. ΚΡ ἑκάστου. 19. ΚΡ ἕτερα οὖν καὶ δι᾿ ἃ φίλησις καὶ. 20. ταὐτὰ] 
ΚΡ ταυτὸ. 

10. ἄλλοις τε διαφέρειν πολλοῖς : γοϊαῦ ατποᾶ ᾿πξθυ πι8 105 βαθύ, αποὰ 
Βατιᾷ οὐάπθτη ἰπ] αν τη ῬΥΟΒΙ θΘαὐ, απο Ὀ] ΠΥ ΠΠΟΒ ὩΙΏΪΟΟΒ Βιβοιριπηῦ π60 
πρΘοθϑβαο οὔτῃ ὈΘπθυοϊθηὐ βαπὺ οοπ͵πποίαθ, ν. 1167 ἃ 10 54.; ἰὉ. 
99. 95. 1108 ἃ 10 8644.; 1167 ἃ 18. 

11---98, Αοοθάθπηβ δᾶ τὴν καϑ᾽᾿ ὑπεροχὴν 85. ἐν ὑπεροχῇ φιλίαν 
(1161 ἃ 12. 20) βουϊρίου αὑδθ πιὸχ γασὶθ δχρ! !οαπμᾶν ουτιηῦ τον ον 
Δα πτηθταῦ: υαγίω 67ιι8 σοηεῦα 6886 --- γϑ 16; ργαδίογοα αἰέξοηι ἔη πποηιο- 
θι6 φοηεγα αἴυογβαην αἰξογίν8 ααἱ αἰξογιηι γαϊοηθην οἐ οὗ τὰ αἴνογϑαβ ιιαδὲ 
απιϊοϊξταβ ἐν αην σοι οίαϑ --- γ5 19. Θπαργορίον {γδέγα χιυάοιη ἔογο, 
δὲ ηιυῖβ ἐγ τοὐγίδηιιθ χιυὶ σογγιιοϊα δύηνξ ἑάθην χιναογογοῖ; αὐ γ]υϊϊο βθοΐνι8 
σεγαην οὐ ἢγηιαην δοοίοξαίεηυ 6886, ανηηιοίο εὐγίψιο τα πὲ μανοῦ ργαο- 
δέεμξ χαθ βιαηὶ οοπαϊέϊομοην ἀεοθηέ τάθην απαπὲ (--- ν5 238) αἰηχπο ἱηιρτὶ- 
ηιῖδ χμοα αἰξεγὰὶ ρῖιι8 σε τια)ιι8 παθεαμὲ ἐρδὲ ρῖμιβ αἰϊσοπο οπαοημοηῖ 
-- ν8 38.:. 

10. ἀλλ᾽ οὐδὲ πατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ υἱῷ πρὸς πατέρα. ΤιδγΘ χαΐάθπι 
πθο ἐδιηθη δα βοηϊθηὐίαμι ρϑγοὶ ρΘπἄδηι ἐπα 116 αβὺ, αὖ ἃπΐθ ποὺ ἀλλ᾽ 
οὐδὲ ρῬγοὸ δονηυπαῖθ βθιηθοϊου. ροπαΐαν. Θυνώψαλιη ΘΗΪπ Θηππηοϊαξίο 
τη, Θδὲ, δὰ δ]αμι Ἰᾶτα ἐγαηβιθτι" σϑθῖη, ἀπατι ᾿πύθυ πᾶ βἰηρστιίδτγιμη βοοῖθ- 
ἰαὐατα τβῖο, ποη αἰργθηίία δοζαριαξτανα 1ηἴου 86 θχρ!Ποθδαν. Θυᾷ ἴῃ 
ΤῸ βο]ἃ ΠΙΟΧ ὉΠΙγ ΟΥ̓, υδοβέϊο γοιβαῦαν; ν. γβ 30 ,.ιταὐτὰ μὲν δὴ οὔτε 
γίγνεται ἑκατέρῳ παρὰ ϑατέρου “ οὐ Ομ ηΪα, ααδθ οχῖπθ βϑάυΌΒΕΕΙ, 
Ιάθο οὖ δὰ απδ6 ᾿πέθυροβίϊω βπ  ἕτέρα γὰρ... καὶ αἵ φιλέαι““ γ85 
11---19, αὐδτηνῖβ οὔϊδη ἀθ αἰνθυβὶβ σϑμουϊθτιβ υϑτδ ἐν εἰπὲ, ἰδυιθπ ΟΘΉΒΘΌΙΒ 
δια ᾿πέθυπδηι 1Π|ᾶτὰ ααδι αἰχὶ ταξοποιη ροὐϊββίτητιπι τϑίθγθηα 6888. 

17. 18, ἑτέρα γὰρ... ἀρετὴ καὶ τὸ ἔργον, ἕτερα δὲ καὶ δι᾽ ἃ 
φιλοῦσιν. Οαραῦ τοὶ τὸ ἔργον (ν. 4 6); υἱγύπε! οπιπὶ ἀπιτι 1ἃ ργοροϑβῖ- 
ἔπηι αὖ ἰρδῖπὶ ΠΟῸΟ ΟΡτΒ Ὀ6η6 ρϑυβοίαθαν; γ. 1100 ἃ 1ὅ 5ᾳ. Θαοᾶ πρὶ 
οθοίαμη οϑὲ, πρὸ ἀθοβὲ αποὰ ἃ οομβογύϊθιβ διπθίυν (δι᾿ ὃ φιλοῦσι 8. τὸ 

ΚΣΙΩΣ 



ὅ5ο , ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙ5. ἘΤΗΤΟ. 

108 531 ζητεῖν. ὅταν δὲ γονεῦσι μὲν τέκνα ἀπονέμῃ ἃ δεῖ τοῖς Θ 8 

γεννήσασι, γονεῖς δὲ υἱέσιν ἃ δεῖ τοῖς τέχνοις, μόνιμος ἡ 
τῶν τοιούτων καὶ ἐπιεικὴς ἔσται φιλία. ἀνάλογον δ᾽ ἐν πά- 

σαις ταῖς καϑ᾿ ὑπεροχὴν οὔσαις φιλίαις καὶ τὴν φίλησιν 
οὔ δεῖ γίνεσϑαι. οἷον τὸν ἀμείνω μᾶλλον φιλεῖσϑαι ἢ φιλεῖν, 

καὶ τὸν ὠφελιμώτερον, χαὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ὁμοίως" 
ὅταν γὰρ κατ᾽ ἀξίαν ἡ φίλησις γίγνηται. τότε γίγνεταί 

πῶς ἰσότης, ὃ δὴ τῆς φιλίας εἶναι δοκεῖ. 

22, υἱέσιν) οι. ΚΡ, 

φιλητὸν τῷ κοινωνῷ). Θαυοᾶδὶ ἰρίθιν τὰ ἔργα (εὖ ἀποδοϑέντα) ραΐττπι 
ΒΠοτατα, ἀρχόντων ἀρχομένων» ἀϊνογδα βαηῦ, ἀρηηοπβύγαωϊαμι οϑὺ ὕστη θῶ 
αὐδθ Διο γ 8 αΐρπῶ βἰπὺ ὕπτη ἰρθὰβ τὰς φιλήσεις γαγϊαβ 6886. 

21. οὖς. ἀπονέμῃ ἃ δεῖ. ᾿ἀπονέμειν αὐποᾶ Πἷο Ῥτηστη οοοαγεῖῦ ἴῃ 
μιἷβ. 11., ρυδοίθσαπαση απο γὉ. 5ΠΏΡΙΘχ νέμειν Ῥ]08 Β61161] τϑρουθατ, 
αὐδύου ἀθοῖθθ ἴθυθ γϑουυῖῦ, αὖ Ρᾶθπη6 ἀθ διηΐοο αἰδθυΐ βασθτη ὑυθαθηΐο 
ΒΟ] θηπ6 50. Αἰααϊ ααὰτὰ ὁ ἀπονέμων Δ] απ] ἀχηΐοο 5101 δἀᾷϊουαῦ αὐδ 
βοοῖο ποὸὰ ἐσ θαϊῦ, ἀρραγοὺ τὸν ἀπονέμοντα τῷ φίλῳ τιϑορδϑατῖο διανέμειν 
Ἰηύθυ 86 οὗ αἰΐθυιθι. Εγρὸ δὰ διηϊοιψδιη διανεμητικόν τι ἀρβιουαῦαν, 
αποα ρθηπβ ἠαβυϊθ 8. θ580 βοίσηπβ. Ἐπάθτη {πϑυϊ ϊδι8 παΐθιη οατῃ δχηϊοὶ- 
ὑϊ8. ΘΟΤΩΙ ΠΏ. ῬΟΥΤῸ θϑὺ τὸ ἀνάλογον (γ5 28) οὖ τὸ κατ᾽ ἀξίαν (γ8 21); 
αὖ ππαΐϊαπθ οἰποθαῦ αὐϑπὶ ἩΘΟΘΒΒΩΥΟ ῬΘΙ ΠΟΟΟΠΘΒ. Πτ]. οὔ. γ68 δ τηθη- 
ἀϊοηθιι τοῦ δικαίου (οα}. 9 564.) ὑτδαποαύαγ. 

28. 34. ἀνάλογον δ᾽ ἐν πάσαις... φιλίαις καὶ τὴν φίλησιν δεὶ 
γίνεσϑαι. Ῥαχαμπι Ῥϑυβρίουθθ π8θοὸ αϊοίῳ βιαπῦ, αὐδϑὶ αἰ αποάᾶδπηι 
ἀνάλογον, απο ποη 510 ρὲ φίλησιν, 7δτη Θοτηχηθιηογαύμπτη βἰὺ (,, ἀνάλο- 
γον δὲ καὶ). Αἴαυϊ ὑπὸ ἃ δεὲ γ5 21 βαρὶ αία 5Βαπῦ, αὐδῶ Ῥγοΐθοίο 
Φηδ] ρα 6. οα]τπδάδτη 1606. πο οΟμὐπϑηὐαν. Οτιδηηατιδμη Θηϊτη ΒΘΥῚ ρούθϑῦ 
αὖ αὐδηᾶο απἰ85 νοῦ Β]1π5 δαυ]δαβ οὐἤοἱβ βαβ ρυίοτω Ὀθηθβοῖϊα γϑρθα- 
ἄθγτθ βὑπᾶθαῦ, ὑδιηθῃ τητ]ῦο Ῥ]αγῶ ῬΥΟΥΒαΒ αἰϊύου δοοϊαπηῦ, αὖ ὁ ὑπερ- 
ἔχων Ἰάθιη οὖ Ἰαυρίθπᾶο οριπ]απάοαθθ νἱποὺῦ; Αυϊϑυοϊθιθιηαθιθ ἴῃ 8 
Ῥο ἰββίτηθτη οοοαρθύτμι 6886 βαύϊβ οβὐθπαππὺ πᾶθο ἴρβῶ περὶ τῆς κατ᾽ 
ἀξίαν φιλήσεως Ῥ6Ὶ αὔδα τὸ ἀνάλογον, αὐυοᾶ παπᾶ οταῦ βῖμθ 111, οἱ - 
οἷαθατν. Ουοάθὶ ἸρΊδον τοαΐϊπβ ο]δοθαηῦ γϑυθα γ8 28. 234, αϊαυϊα ΙοθῸ 
αὐδϑὶ ρϑυτοϊθθαβ αὐτὶ Ὠΐο Ῥυϊσησστη δαπιχα Ὀγ θα απᾶθ το χ ΘΧΡΙΙΘα θυ - 
ὑαν, 56ἃ «]ϊαυδηύπμῃ οὖ 'ρ81 βϑηξθηξίαθ ὑσϊραθβ. Εὐθηΐη αποᾶ ἴῃ ποη- 
μ8}}15. νοὶαῦ ἴῃ τηϑύν 5 Ατὐϊϑυούθίθιη παι ἐαρὶῦ, δταϊοϊθίαθ δυπουίβατιθ 
Ἰοηρθ δ] δ Ἰθρθπι 6888 δία ααϑ Ἰαγῖβ οὐ 7πβυϊ 6 γϑρουύα θϑὺ, 1ὰ 
ΟἸΛΏΪΠΟ οὖ τηϑρῚ8 απδτὴ 1110 ἀθιποηβίγωνιυ σϑυιτῃ οϑὺ. ΝΊΒῚ ἔουίθ ϑβ86}- 
εἰοπάσμη 50 νβ 2ὅ ἴύω Ἰοασθηθ αὖ γϑοῦθ δορὶ Ῥοββὶῦ, ΘΥΡῸ ορὑϊματτη 
ααθηηα 6. ΟΠΤΏΪΠΤΏ ΤΠ] ΠΘ ΘΙΏΪΘΟΒ 5108 ΑἸ ΠΥ̓ΘΥΙΟΥΘΒ. 5ἰηῦ δθᾶγθ. Οὐ]18 
ΘθηΘΥ15 τη] βαπῦ. ὃ Σ 

20. τῶν ἄλλων ἕκαστον 1. 6. ἀεὶ τὸν ὑπερέχοντα οἷον καὶ τὸν ἡδίω. 
28. ὃ δὴ τῆς φιλίας εἶναι δοκεῖ: οοπδίαν Θηΐτι τὸ φιλότης ἰσότης 

1161 Ὁ 86; ᾿ἰΐδατιθ υὐὶ βἰπὺ φίλοι ἄνισοι αἰΐαυο τηοᾶο δὰ ἐσότητα ὁ0ῃ- 
Τουτηδηαιϊ ουτιηΐ, 
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οὐχ ὁμοίως δὲ τὸ ἴσον ἔν τε τοῖς δικαίοις καὶ ἔν τῇ τιὅ8 039 ἐ-Ξ 
ΕΣ 

φιλίᾳ φαίνεται ἔχειν" ἔστι γὰρ ἐν μὲν τοῖς δικαίοις ἴσον 80 “ἔν 

πρώτως τὸ κατ᾽ ἀξίαν, τὸ δὲ κατὰ ποσὸν δευτέρως, ἐν ὃὲ σι., ὑπ΄» ὁἐ---ς- 

τῇ φιλίᾳ τὸ μὲν κατὰ ποσὸν πρώτως. τὸ δὲ κατ᾽ ἀξίαν 
Ζ ὩΣ 

δευτέρως. δῆλον δ᾽, ἐὰν πολὺ ἐπραοτι γίγνηται ἀρετῆς ἐκ. ἕλε: 

38. γίγνηται] ΚΡῸΟΡ γένηται. 

4) (Θ 9) 1168 Ὁ 239--᾿Γ1ὅ9 ἃ 12. 

Οτώη, ον χιὶ τὴν καϑ' ὑπεροχὴν φιλίαν οοπέομιρίαγὶ σοορονῖέ {0676 
μοΉυ ροβϑὶέ 6886 ἴη, αηυϊοϊἐϊα μία σας αὐ 7ιιδέϊέταηι ϑρεοίοηί σ. δὰ 1188 
Ὁ 21), τὐροῖοην ργαθφηυξαξι" χιιο ἔηζον" 86 αἰογιοιί. Τὸ κατὰ πὸσὸν ἴσον 
οηηι, φμαπιφμαηι νοῖ ἐμέο αηιΐοοβ θᾶ οομαϊεϊονια οοββαγο ροβϑ8ϊὲ ιιὲ τὸ κατ᾽ 
ἀξίαν ἴσον 5. τὸ ἀνάλογον ἐπι Ἰοσυώη, 6718 βιισοοαξ, ἐαηιθην ΡΥ 86 ἔρϑιθη 
ἐη απιϊοϊἐϊα ἐαγένυ υαῖοξ κι, 8ὲ ἄὐμο ηϊηνίιῆν αἰἰδέοηέ, αηυϊοὶ 6886 ποῳιοαηΐέ. 
Οοπέγα 7ιδέινην δὲ χιιοαοιηιιθ κατ᾽ ἀξίαν γεοῖς Πιαδεῖ; χιναθ γαΐίο τὐ]υῖϊο 
ηυΐγυιβ ἐμέου 608 68ὲ χιυὶ κατὰ ποσὸν ηιαφίηιο αἴϑραγοδ βιριὲ χιαην ὑμέεν' 
Ῥαγεβ --- 1109 ἃ ὅ. Ηΐηο ἐηέοϊ!ορτδυ" απυΐδαηι υοϊινἑαίθην χινᾶ αἸηῖοο 
ορίίηνα χιναθηινθ Θαορέθηνυβ ἐθγνγη.0 φιοάαηι οοηέϊηογὶ: ηιιοαδβὲ ογΐηι αιυΐβ 
αἰξογηίν τἰϑηνια 60 τυοἰ θέ απρονὶ μὐ 7αην ἨΟΉ ροβϑὶξ ἰδὲ ἸοΉησ6 ἐη[ογϊονὶ 
απιΐοιιβ 6886, 86 ρϑιιηὶ 80οῖο αἰηι6 ΘοΟηνΟο υοῖϊοὲ ργίυαγὶ: τὰ χιοά γγ0- 
θαδίϊο ποΉ ε5ὲ -- 1109 ἃ 12. 

Ἐπάοθιιαβ ἱπ π8ὸ αὐδοεύϊομο ραν νοῦ (κατὰ ποσόν) οὐΐαυη Ρ].8 νἱπ- 
ἀϊοαῦ αὔτη Αὐἱϑὺ. Βδοϊῶ θηΐγη βα Ὀ}1}}1 αἰδυϊπούϊζομθ ποραὺ ῳφέλους 6586 
απὶ ΠῸΠ ΟἸηπΐπο ῬΔΙῸ5 βἰηῦ, φιλέας ᾿πῦθι θοβάθιῃ 6886 οοποθᾶϊὺ. Εὖ ἴῃ 
ἰβέῶ αὐἰάθτη Ἰοαποπαϊ οὐ ἡπαϊοαπαϊ ταὐύϊοπθ απ τηϑρΊϑευἹ βθηὐθηύαβ απο- 
ἄτη τιοᾶο θη θηαιθ 5101 νυἱἀθθαίαγ, 51 πηῦτη ἰοσσπι ῬΏΘΠΘ ᾿Βαβρθοῦαμῃ 
1289 Ὁ 4 δχοθρϑυῖβ, ρϑιβουθγσαὺ 1288 Ὁ 26--80; 1289 ἃ 4. 20; 1240 
ἃ 6. 1; 1342 ἃ 10, ἀΠΙροπίϊαβ ἔθ] ]οἴπβαθιθ μᾶ πὸ Υθστὰ σΌΥΘ 5. απδπι 8188 
αἰϊαποῦ 5β᾽τη11}15. σϑπουῖβ; γϑὶαὺ αὐοα ἐτίω 1116 εἴδη φιλέας ποη συ]ὺ εἴδη 
ἑνὸς γένους 568 τρόπους Ῥούϊτ8 6886 (οἷ. 1286 ἃ 1ὅ 8. δἴαιθ 1289 Ὁ 8; 
1941 ἃ 4); γν6] αποᾶ ἴῃ τὰ ἄψυχα ποῃ βοίπμη ποὸη φιλίαν 564 πθ τὸ 
φιλεῖν αὐἱάθηη 6886 οοπύθηαιῦ 1289 Ὁ 89 8. 

80---38.. Θυϊᾷ ἴπ «ιιϊοϊοϊῶ αὐἰάθτη ἀἰοαῦ τὸ δευτέρως εἶναι, 1086 
Αὐῖβυ. γβ 88 8α. θρυβρὶθ θχροβαϊ: βο. δευτέρως 6888 14 (τὸ κατ΄ ἀξίαν 
ἴσον) απο οτημπίπο οτηϊίαϊαν δὶ αὐϑηᾶο τὸ5 8 αἰΐθοο αὐυοᾶ πρώτως 
οϑὺ (τὸ κατὰ ποσὸν ἴσον) πιΐτηῖ8 Ἰοηρθ δϑιῦ. ἴΙἷῃ πϑυϊυϊᾶ αὐὰ οδάθιῃ 
γϑῖρῶ γϑὶτηῦ, οχρ!]οαξατη ποι οϑῦ; αὐϑιηατδηι το8 μπᾶ ἰζα, οομηρδγαΐδ 
οδὺ αὖ ἀϊδοορίδθϊομ! Ἰοουβ πη 50. Οὔτ ϑηΐτη τὸ πολιτικὸν δέκαιον, αποᾶ 
τπηΐοθ γϑυτπὶ δέκαιον δὲ, δα θοβ ἐδπύασα ρου ϊποαῦ ααἱ ἐλεύϑεροι Βυπὺ 
οὐ ἴσοι ἢ κατ᾽ ἀριϑμὸν ἢ κατ᾽ ἀναλογίαν (Ε 10; 1184 ἃ 21 5.), πἰδὶ 
αποᾶ ἴπ πΠοΟ ἀποαπθ σθηθγθ τὸ ἴσον κατὰ ποσὸν αποάδιηητηο0 ὈΥἾτη ἃ τῇ 
αὐφουϊθαῦ 3 ΔΏΠΟῺ Οἶγ! 8 ραγΐαβ οχ ΒαἾα8 Ἰοοὶ βοηθθηυ ἀϊσθπάδ, θϑβοὺ 
ἰσότης κατὰ ποσύν --- Αὖὐ οαγοπᾶτθπτη π6 αὐδθϑύϊομθβ τπουθϑηθαῦ απὰθ 
͵δτα πϑοθββαυαθ ΠῸῚ βαηῦ. δα 8 Θηΐτη οομβίας, οΘοτηρδυαύδηη Οὕτὴ ὉΠ, ]- 
οὐδ 7αβυϊξίατα τηΐπβ οὔχαγθ πἰσαση ἰπίθυ Ῥδ 65. δ ἰπθυ αἸΒΡΑΥΘΒ. ΚΒ 
βἰυ, ἀυμημηοᾶο τὸ κατ᾽ ἀξίαν πδἰθὺ, --- ΟΘποα νϑτὸ ἰπ 1. Ε' ρυϊὰβ τὸ διανε- 
μητικὸν δίκαιον, ροδβύθεϊπ τὸ διορϑωτικὸν, αὖ ἴπ 1. Θ᾽ ῥυίου ἡ κατ᾽ ἰσό- 



ὅ98 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΠΙΚ ΒΤΉΪΟ. 

1158084 κακίας ἢ εὐπορίας ἤ τινος ἄλλου οὐ γὰρ ἔτι φίλοι εἰσίν, Θ 9 
8ὅ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀξιοῦσιν. ἐμφανέστατον δὲ τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν ϑεῶν᾽ πλεῖ- 

στον γὰρ οὗτοι πᾶσι τοῖς ἀγαϑοῖς ὑπερέχουσιν. δῆλον δὲ καὶ 
1189 4 ἐπὶ τῶν βασιλέων" οὐδὲ γὰρ τούτοις ἀξιοῦσιν εἶναι φίλοι οἵ 

πολὺ καταδεέστεροι, οὐδὲ τοῖο ἀρίστοις ἢ σοφωτάτοις οἵ μη: 

- δενὸς ἄξιοι. ἀκριβὴς μὲν οὖν ἐν τοιούτοις οὐκ ἔστιν δρι- 
σμός, ἕως τίνος [οἵ] φίλοι" πολλῶν γὰρ ἀφαιρουμένων ἔτι 

τς ὙΠ: μένει, πολὺ δὲ χωρισϑέντος, οἷον τοῦ ϑεοῦ, οὐκέτι. ὅϑεν καὶ ς 

δεῦν μΞ5 α πορεῖαι, μή ποτ΄ οὐ βούλονται οἵ φίλοι τοῖς φίλοις τὰ 
Α Ὑσς -- 8-Ὸ Δα νοὶ Ἀ Άωννς 

΄.".. παν δερς ἐν 

μι ὦ .-α 4... ἤνος εὶς 

μσκ Ι ΠΝ ΠῊΝ αἱ ἔονέθ ὑούῳ νοχ ἕως τίνος [οἵ] φίλοι 510 οἠϊοϊθηᾶδ, 

τητὰ φιλία, ροβίουίον ἡ καϑ'΄ ὑπεροχὴν ὑταοίαπαι 6586 νἱἀθοαῦιν, ποὴ 
ῬΥοΥϑτιΒ αὐἰᾶθηι ἃ πᾶ απδοβύϊομθ ἃ] 1Ίθητιη δῦ, πθῸ ἰιθῃ ἰΐδ, 6785 ῥχο- 
Ῥυΐσπι αὖ ἰπὐογρυθίδμϊ τὸ δευτέρως δίαπο τὸ πρώτως ἱπᾶθ8 ρος ββίπητμ 
810 Θχογαϊθπάπμῃ. 

86. 86. ἐμφανέστατον δὲ τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν ϑεῶν: οἷς ϑνητὸς οὐδεὶς 
φίλος εἶναι δύναται οὐδ᾽ ἀξιοῖ. Δάβουθαβ ὁ ΜΜ. ἄτοπον εἴ τις φαίη 
φιλεῖν τὸν Δία““ 1908 Ὁ 231-84, Αὖὐ ἱρδὶ Αὐῖβὺ. οδυξίβ ἀθ 115. υϑΌι5 
ἀσοτθ οἰδοθῦ απᾶ δὰ ἄθοβ ρουϑπθηῦ; πθὸ ἀπθιἑαῦ 1116, τὖὖ ἴπ τὸ δᾶπιο- 
ἄσπηι ἰρβυγαβῶ, ᾿Ἰπὐθγάπτῃ ἔθγθ οοπύγανία Ῥγορόποσο. ΟἿ. ϑηΐση απ ἢ. 1. 
ααὰρ 1179 ἃ 39 -- 80 Ἰδριιπύαν, δὶ ααἰᾶαπι Ποτηΐπθ ἀντευποιεῖσϑαι ὑπὸ 

᾿- τῶν ϑεῶν ἀϊοαπδαν (οἰμαίγατη αποᾷ ἴρϑὶ εὖ ἐποίησαν 11105) ἀὔαπο ϑὲο- 
φιλέστατοι εἶναι. Οἵ. δὰ 1118 Ὁ 1. 

1.. 2. ἐπὶ τῶν βασιλέων. Ἤρθθ μῖο, αὖ ορροβιθ! οὗ πολὺ κατα-. 
δεέστεροι ἀοπιοπδίγταπθ, ΡγῸ ΟραΙΘη ἰββίτηῖβ οπηπίθμι βαπὺ: οὐ γάρ ἐστι 
βασιλεὺς ὃ μὴ αὐτάρκης καὶ πᾶσι τοῖς ἀγαϑοῖς ὑπερέχων ... ὁ γὰρ 
μὴ τοιοῦτος κληρωτὸς ἄν τις εἴη βασιλεύς 1160 Ὁ 8--ἴ. 

4. ἕως τίνος οἵ φίλοι: ἴτιο ἕως τίνος φίλοι (εἰσίν). ϑ'οαἃ ν. ν8 8 ἐν 
τοῖς τοιούτοις αοὰ σΘμΘΥγ8]6. οϑῦ; δύατιθ ἃ Ὁ ἰαϊδίο ΝΟ. βᾶθρθ ἀϊούπμηι 
δϑὺ ουὐπηΐπο ἴῃ τὸ οἰμίοῦ τὴν ἀκρίβειαν ποη 6586. γ6] σϑηὶ τύπῳ ρο1- 

ΡῈ ἐγαοίαπάδμι θ886. Οθηβθαβ ἰρτῦαι νου ἰδίῳ ἕως τένος ΘΧΡΙΙοδΠαῚ οϑτιδα 
ἃ αἀποᾶαπι «ἀδουρύω Θ886; οὖ 1η6 115, πὶ [Π1ογ, βθαπθαύία τιῦ ἴῃ ΧῸ ΤΆΪΠτι8 
οἰγοσπιβουρύῶ ἀθουγγθηῦ: πολλῶν γὰρ ἀφαιρουμένων ἔτι μένει“ 50. 
Πα ἀ6 απὸ απδθοείαν, νοὶαῦὺ οὖ σωρὸς 1116 βορμϊἰδῦαγτιιη. απ Δ] 8 
τα] 18. Ῥαυύϊου]β σώρὸς 6886 ποη ἀθβιηϊῦ. Ρ]αοοὺ ἀθίπᾶθ ἴῃ τηθιι Ὁ 1Ὸ ΟΡ- 
Ροβίίο πολὺ δὲ χωρισϑέντος ν5 ὅ οΥαῖίο ατιὰθ οὗ ἴρϑὼ αὐϊάθη πηΐηιιβ᾽ 
Θχρυθϑβα θϑῦ, βοᾷ ἰΐω ὑδιηθῃ τὖὸ δὰ ἰᾷ σϑητβ τϑύτῖη ἀθ απὸ ἀρίθαν πιθηῦθ 
οοπγουθ οοραμηαν: ,,81| 418. ᾿ηὐθυν]]ο Ἰοπρίονο ἀἰθυθὺ (80 αἰύθυο), νϑ! αὖ 
ἄθιβ (0 ποπιῖπθ), οὐκέτι μένει“. Βυηου]ββίτηθ βηθ΄ ἀϊοία, πθ0 ὑδιηθη 
᾿ϑποῶ; ἃἀάϊξα Θηΐμ γοχ οἷον ϑεοῦ ὕππι βαἠθοῦο ραγύϊοῖρη! χωρισϑέν-- 
τος 5 ση! Ποληο Βα Ποῖ ὕπτα οἰ άθηι ῬΘΙ ΘΧΘΙΜΡ] ΤΩ ᾿Παβένϑπάο. 

0. ἀπορεῖται μή ποτ᾽ οὐ: τατῇ οοπδύγιιουϊοπθ νϑυὶ ἀπορεῖν, αποά 
ἰΐα απᾶϑὶ γι ἷβ πιθύπθμαὶ δἀπυιηθναῦαν. Νϑιι 8ὶ οοποθάδθιν τὸ πολὺ 
διάστημα (1108 Ὁ 88) ἀιιϊοϊία6 ΟΌΘ886, ρϑυϊοα! σὰ οϑῦ πὸ ποῦϊο αὐδο- 
ἄδια ἀπάσπμῃ τϑοθρίω, ααᾶθ οὐαβάθιι διη οἰ δαθ απδμὶ πηϑχῖμηθ δῦ ῥτο- 
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μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν, οἷον ϑεοὺς εἶναι" οὐδὲ γὰρ ἔτι φίλοι τιῦϑ αἵ 

ἔσονται αὐτοῖς, οὐδὲ δὴ ἀγαϑά" οἵ γὰρ φίλοι ἀγαϑά. εἰ 
δὴ καλῶς εἴρηται ὅτι ὁ φίλος τῷ φίλῳ βούλεται τἀγαϑὰ 

ἐκείνου ἕνεκα, μένειν ἂν δέοι οἷός ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνος᾽ ἀνθρώπῳ 10 

δὲ ὄντι βουλήσεται τὰ μέγιστα ἀγαϑά. ἴσως δ᾽ οὐ πάντα᾽ {4} 

αὑτῷ γὰρ μάλισϑ᾽ ἕκαστος βούλεται τἀγαϑά. οἵ πολλοὶ γε ναι ἡ 
᾿ 

1. ΚυΜῦ οὐ γαρ. 59. δὴ] 5010. νἱᾷ. δὲ. τἀγαθὰ] ΚΡ ἀγαθὰ. 

ρῬυίῳ (τὸ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ τοῖς φίλοις: ν. δᾷ 116 ἃ 9), νἱἀθαῦμ! τη]- 
ΠῸΒ γοτῶ 6886. 

8. οὐδὲ δὴ ἀγαϑὰ 50. ἔσονται αὐτοῖς ἴὶΐ πἰπηνασι αἱ ἀθδβιθυιηῦ 
διηϊοὶ 6886. [ρ515 ἰσίθατ θοπῶ δἀθιιθυϊηῦ; πῶθὶ ἄστη διμ1οὶ δα, ὈΟμδ 

δγαπὺ (,,Ἅοὗ γὰρ φίλοι ἀγαϑά “Ὁ. 
τς 8, 9. εἰ δὴ καλῶς εἴρηται. “Λύεται ἡ ἀπορία (γ8 6); οὖ ᾿ἴΐω αὐἱάθηη 

αὖ οὖ ρῥυῖου ἀθβηϊθίο ἀτηΐοαθ νοϊαμπία 8 ταΐα βἰῦ οὖ απὰθ πηοᾶο ἱπγθηΐα 
βαηὺ περὶ τοῦ διαστήματος. --- Εἴρηται: 116 Ὁ 81. 864 τη8]6 Ρ1Ὸ Ἰοοὶ 
γταϊϊομθ δὴ: 5οῖ. δὲ. 

10. μένειν ἂν δέοι οἷός ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνος. ϑιὈΠ1ὰ5. ποὺ ἱπάθ 
οἰβοῖδαν ααοᾶὰ τὸ βούλεσϑαι τἀγαθὰ 510 ἐκείνου ἕνεκα; αἰααπὶ 51 ἄθδαβ 
ονᾶδῦ, ποῖ ἴθμι 6886 τὸν ἐκεῖνον διἃ απθπὶ τοϑριοἰθπάθπτηι ἔπθυϊθ. Οιδεὶ 
ἀϊοαύατ: βὶ τῷ φέλῳ Βα νθηἸθμππ 5ἰῦ, Βα θυ θηϊθηθὶ οανθηάτπι 6886, ΗΘ 
Βα ορογῶὼ ἰα]θπι οἰβποῖαῦ αἱ 18πὶ π6ὸ δἰ ηθ60 ροββὶῦ 6886 φίλος. 

12. αὑτῷ γὰρ μάλιστα ἕκαστος βούλεται τἀγαθά: 1ᾷ αποά τοοΐο., 
μαθοῦ, ἀυστηπιοᾶο βαηῶ 6χ ταύϊοπθ βἰπὺ φίλαυτοι, 510] 0815 τὸ καλὸν τὖῦ 
ΒΕΠΉΤητ πα, τϑὐϊμθηΐθβ, Ὁ11018. τϑ] απ, οἸηηΐδ, γ6] ἱρβῶτη υἱύδτη ἀδηΐθβ 1 8 
οχέν. ϑαπὸ ἰσιθαν τοῦ βούλεσθαι τἀγαϑὰ τοῖς φίλοις οὐ ἴπ πᾶπο ρμᾶΐ- 
ἔρηι ἥπθβ αὐἱάδηηι. --- Αὐὐδηηθ νϑυτ οϑῦ, ὑϑυθῶ ϑαρθυίοτα γ8 10. 11 
ἀνθρώπῳ δ᾽ ὄντι... ῬΙῸ βοπέρηὐδ αἸἴῶπι ΠαθθτΘ οαυθίοποπι. Θαΐ Θηΐπι 
Ἰοοῖ 1108 Ὁ 80--Τ1ὅ9 ἃ 8 πιθοῦ ἔπουῖῦ, ᾿πύθ! ] οσοὺ πθαὰθ πτιπηδ πᾶ, Οτη- 
πῖδι ἃμη60 Θχορύαι! ,,ἴσως δ᾽ οὐδὲ ταῦτα πάντα“ (γ5 11). Θαοπιοάο 
Θμΐτη Θχορύθμηιβ αποα ποβπιθῦ ᾿ρ8085 8μη100 οὖ θΌπῸ ῥυϊνοὺ ,, αὑτῷ γὰρ 
μάλιστα...“ ν8 12; ν. ν8 ἴ. 8 οὐδὲ γὰρ ἔτι φίλοι ἔσονται αὐτοῖς κ. τ.1. 

8) (Θ᾽ 9. 10) 1169 «ἃ 19-.Ὁ 34. 
Δὰ Βᾶθο ρουγυϑηϊ αἰδρυίαύϊο, οχούβὼ ἃ απδοβύϊομθ 118 βυιθ]αποίῶ περὶ 
τοῦ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ τῷ φίλῳ ν8 ὅ- 12; οχὶῦ ἴπ ἀοπηοποίγα οπθπι "ἡ πδη- 
ἄδπι (Ὁ 12---28) αἀπδτη 1056 βουϊρίου 6 ρᾶγίθ βαϊδθπι ἀλλοτριωτέραν ἃρΡ- 
ΡΘΙΙαῦ Ὁ 34. ΝΊΒΙ]Ο τηΐϊπιιβ, ψαδιηατιδιη Ρθγθαιθ απδϑὶ ῬῸῚ ΟΟΟΒΒΙΟΠΘΤΗ 
ῬΓΟΡΟΠΙ νἱἀθηθαν πο τοὶ προθβδιθαῦθ ἰπΐθυ 856. οοπήπποῖα, βαπῦ, ἴπ πΠ 
οαρυῦ μᾶθο οοΙ]θοῦα, 6886 γοϊαμητβ, αποπίαπι πηθαϊαθ αὖ ἴα ἀϊοαιη 1Π|86 
βοπύθηνιαθ ἃ 27---Ὁ 8 βαηὺ, δὰ ατὰβ ρυΐοτω ὑγαπβιψιση δικύαον. ὐνθτης τ 
Δα]απρτπίαν. 115 Θπΐμι, ἃ αποᾶ δα τὴν ἐν ὑπεροχῇ φιλέαν οορποβοθη- 
ἄδπι οὐ δα πιηϊνθυύβατη 8] οἰ δϊατη στανἰββίτητιηι δῦ, απδηύιμη να]θαῦ τὸ 
φιλεῖν Ῥυΐσητιτη σοπβοϊξαν, τοῦ γουατη Θ886. πο] θσαύιν αὐοᾷ 1188 Ὁ 27 
αἀϊοὔύπτη οταῦ ὅτε ἣ καϑ' ὑπεροχὴν φιλία ἐπιεικὴς φιλία ἐστὶν ὅταν 
κατ᾽ ἀξίαν ἡ φίλησις γίγνηται. 

ΤΠ ϑογῦο, χυὶ τὰ ροῤἐδδίηυννην ἔν, απιϊοϊἐϊα φιαογινηξ οἱ ἐρϑὲ υοἱ αηϊθη.- 

΄ 
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δ40 ΑΒΙΒΤΟΤΈΕΈΙΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

(κα τῦ9ε18 δὲ δοκοῦσι διὰ φιλοτιμίαν βούλεσθαι φιλοῖάϑαι μᾶλλον ἢ Θ9 

ἐς εὐ νι 1 Φιλεῦπι. διὸ φιλοχόλαχες οἱ πολλοί: ὑπερεχόμενος γὰρ 

1τό φέλος ὁ κόλαξ, ἢ προσποιεῖται τοιοῦτος εἶναι καὶ μᾶλλον 
ε- φιλεῖν ἢ φιλεῖσϑαι. τὸ δὲ φιλεῖσθαι ἐγγὺς εἶναι δοκεῖ τοῦ 
ἜΤ μπλϑὉ, οὗ δὴ οἱ πολλοὶ ἐφίενται. οὐ δι᾿ αὑτὸ δ᾽ ἐοίκασιν 

αἱφεῖσϑαι τὴν τιμήν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός" χαίρουσι 
ἱκ, 85: γὰρ οἵ μὲν πολλοὶ ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις τιμώμενοι 

1ὅ. εἶναι] ΘΧ Π0Ὸ (ν νἱὰ.) Ν ; οἵα. οοὐῦδ. 106. τὸ δὲ φιλεῖσϑαι}] ΚΡ ἡ 
ἐς: ἡ ἐς ἱἵ. ΚΥ οἱ οὐ δι᾿ αὐτὸ ἐοίκασιν. 

ἐν" αὖ απουϊοὶβ υοἵ, ΠοΉΟΥ̓Ο ξγ, αὐτὸ οηυΐηο αἰΐα αὐυυὲ αὐ οογΐθ ἔρδβαηι 
γϑην ἡνύγιιβ δαρτυιγυ --- ἃ 37. Αηιαγα οηΐην ἤθὸ αὐαγὶ, τὐὐ ἠναΐγ 68. οδβέθῃ- 

αι, ϑιϑηνηλιην οὐ χιιαδὲ οὐγέν8 ἔην αηυϊοϊἐϊ 68; χιυΐχιιθ αἸηογθην οὐ ἀθοοί 
ργαοϑδίαϊ, τοῖ οὐ, ἀϊδραγίδδ βαθαην Πγηιαθῖψιιο βοοιοίαΐοιι Πιαδοὲ --- Ὁ 8. 
φιαγιγινανν, γυδὲ ἐγυΐο)" θϑοηο8 ἨΔ} δαγίην οὐ βέαθίϊο ὁδὲ --- Ὁ 12. 7)γυογβα 
ατέοηι το, σοηίγαγία ἡιαρίηιθ ἐν 60 σΘΉΘΥ 6. ροίιννέι χιιο διὰ τὸ χρήσι- 
μον οϑὲ (--- Ὁ 19), ηὐδὲ ἐογίε ργοθαθιϊζιδ οδὲ πον ἔρδα οοηῥ αγα 80 
ηιοάΐα χιιαοάαην αρροἑ --- Ὁ 34. 

12. 18. οἵ πολλοὶ δὲ δοκοῦσι... .: ὑαπύπμπι ἰρίθσαν αρϑαπὺ αὖ νἱἄο- 
αὐὐὐτ βαρτῶ τηοάπιη βούλεσϑαι τἀγαϑὰ τοῖς φίλοις (γ. νΒ ὅ 546.) εὖ 
ΌΒ1 νϑ]πῦ ΒΌΡΘΙΙΟΥΟΒ. ΔΙΏΪΟΙΒ 6886 οὗ Δ Ὁ 11Π18Ὲ ΑΠΙΡῚ ροὐβθίμηατη. ἃ 0 
ΒΌΒΡΙΟΙ. Ὑ]Ιά6 (818) αποτηοᾶο δοάθιη ἤοὸ ἰοοὸ Επιᾶάθιηβ ὑγϑηβιθαμι δὰ 
βοαπροηίία ραγοὺ 1989 ἃ 21 δῆλον δὲ καὶ διὰ τί ζητοῦσι μᾶλλον οἵ ἄν- 
ϑρώποι τὴν καϑ᾽ ὑπεροχὴν φιλίαν (80. οὦ οοπαϊθοπο αὖ ἰρ81 βΒἰπῦ οἵ 
ὑπερέχοντες) τῆς κατ᾽ ἰσότητα. --- Ὠριηποηδύγαὀι!, ὈΪΒ αὐιδϑὶ [84}}} ααυἱϊ 
πη] οἰ δΐατη ἃ 6] σου 5101 νἱἀθαηύαν αὐτατη ΠΟΠΟΥ8. βἰηῦ ΓοαρΙαϊ. Ὁ Θηϊπι 
ταπθηΐαγ: δὖ ΔΙΠΘΙ πθὸ ἰάθιη οϑὺῦ αποᾶ ΠΟΠΟΥΘΙ (Δα αποα ἀπυχμῃ ἔθυῦ 
ὉΠ ἾΠητ18) --- Υ8 27 πθο ἰρϑῦμῃ ἰἃ οϑὺ δᾶ αποᾶ δτηϊοιθία βρθοίαῦ; πϑτη 100,86 
δασὺ πθοθϑβθ6 δῦ ααἱ διηϊοϊ δὴ αἰδοίων --- ν8 8ὅ. 

18. διὰ φιλοτιμίαν: ἴῃ ἀτη]οῖ 18 ἰρίθαν ΠΟΠΟΥΪΒ, ααθια 11 θη Ῥ]θυιτη- 
απ ρᾶῦιαμπι ἀρρουπηὺ (1196 Ὁ 1ὔ. 16), νϑὶαὖὺ ἱπηρουύπιπο ἸοθῸ ουρίαϊ- 
ὍΤΟΒ. Βαηῦ. 

ἸᾺ, 10. ὑπερεχόμενος γὰρ φίλος ὁ κόλαξ ἢ προσποιεῖται... ὙιαρΘ5 
τὸ ἢ οουτρθη 8 6886. ϑυβοίριῦ γοῦὸ δββθηίαῦου πιο]θϑύθπι ᾿ἰδύαπι ρθι- 
βοιϑη ὅπως ὠφέλειά τις αὑτῷ γίγνηται κ. τ. 1. 1121 ἃ 7---10. 

17. οὐ δι᾿ αὑτὸ δ᾽ ἐοίκασιν αἱρεῖσϑαι τὴν τιμήν: αὑτὸ, απδβὶ τὸ 
τιμᾶσϑαι αποα ργαρορα!ῦ Βα θ᾽] αποῦο πουηΐμθ τῆς τιμῆς 1Ππϑὐταπάπτγη ἔαθυτῦ, 
-- (ἴχὰ μοο ἴοοο ααἱ (--- νβ 20) περὶ τοῦ τιμᾶσϑαι δο τοῦ φιλεῖσθαι 
οδὺ οὗ Ἡμρῦ. 1871 ἃ 8--234, 1 Ῥϑ]]10 δι] 15 βθᾶ β᾽μη ον Θχρ] οαὔαν 
αὐ εἷῦ τὸ ἡδὺ ἐν τῷ τιμᾶσϑαι φιλεῖσϑαι ϑαυμάξεσϑαι κολακεύεσϑαι. 
-- ΤΑθουῖαβ. ογαῦϊο ονωρσαῦαν 7ατὰ, ὑπ πδπη ΟἸημΐηο (θ ΠΟμΟΥΘ αὐϑογδ- 
ὑπν. Νιι αὖ αἰδουα σθπαβ (οἵ δὲ ν5 22 86.) αἰοοαῦαι γ6110 δ} 608 
οὐ 856 1πΊθυὶ οσ ϑ ο886 τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ εἰδότας, οογίθ οἵ ἐν ταῖς 
ἐξουσίαις γβ 19 παυᾷ 840 115 δἀθαπίασ ααἱ ὑπερεχομένοις φίλοις δἴατιθ 
κόλαξιν (γ8 14 5.) αὖὶ οαρίαπῦ. αδργορῦον οοπαποίῖο 118 ᾿ϑπαπίϊνϊο- 
ματα απδ6 ἴῃ ἰῦτο ΚΡ οϑὺ, οὗ δὴ οἵ πολλοὶ ἐφίενται, οἱ οὐ δι᾽ αὑτὸ 

ἐοίκασιν...“ Ἰρβὶ βοιῤθηθίαθ οὐβοϊθ, 
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’ “ ψ 3 μὴ » Ἵ 

Θ9 διὰ τὴν ἐλπίδα" οἴονται γὰρ τεύξεσϑαι παρ΄ αὐτῶν, ἂν τοῦ 1109 «30 

1 - 

δέωνται. ὡς δὴ σημείῳ τῆς εὐπαϑείας χαίρουσι τῇ τιμῇ. 

οἵ δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐπιεικῶν καὶ εἰδότων ὀρεγόμενοι τιμῆς βε- 

βαιῶσαι τὴν οἰκείαν δόξαν ἐφίενται. περὶ αὑτῶν χαίρουσι 

δὴ ὅτι εἰσὶν ἀγαϑοί, πιστεύοντες τῇ τῶν λεγόντων κρίσει. 

τῷ φρο τσθσι ὃξ χαϑ᾽ αὑτὸ ἀλι σησυ διὸ δόξειεν ἂν κρϑῖτε 2 

τον εἶναι τοῦ ΤΉΡΙσΘ Αι καὶ ἡ φιλία καϑ' αὑτὴν αἱρετὴ εὐ 

εἶναι. δοκεῖ δ᾽ ἐν τῷ φιλεῖν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ φιλεῖσθαι ἘΣ ἀθοΣιος 

εἶναι. σημεῖον δ᾽ αἵ μητέρες τῷ φιλεῖν χαίρουσαι" ἔνιαν «, ἑκος Ἔςς.- 

γὰρ διδόασι τὰ ἑαυτῶν τρέφεσθαι, καὶ φιλοῦσι μὲν εἰδυῖαι, ἔκ .ὃ- 

ἀντιφιλεῖσϑαι δ᾽ οὐ ζητοῦσιν, ἐὰν ἀμφότερα μὴ ἐνδέχηται, 80 

ἀλλ᾽ ἱκανὸν αὐταῖς ἔοικεν εἶναι ἐὰν ὁρῶσιν εῦ πράτεοντας, 

καὶ αὐταὶ φιλοῦσιν αὐτοὺς κἂν ἐκεῖνοι μηδὲν ὧν μητρὶ προσ- 

ἥκει ἀπονέμωσι διὰ τὴν ἄγνοιαν. μᾶλλον δὲ τῆς φιλίας 

οὔσης ἐν τῷ φιλεῖν, καὶ τῶν ἘΤΑΟΝ ἐπαινουμένων, φίλων ἷ : 

ἀρετῇ τὸ φιλεῖν ἔοικεν, ὥστ᾽ ἐν οἷς τοῦτο γένεται κατ᾽ ἀξίαν, δῆ με Λη Λε -Σ 

οὗτοι μόνιμοι φίλοι καὶ ἡ τούτων φιλία: οὕτω δ᾽ ἂν καὶ οἵ τ109 υἹ, “ἢ ὃ 2.κε 

ἄνισοι μάλιστ᾽ εἶεν φίλοι᾽ ἰσάξοιντο γὰρ ἄν. ἡ δὲ ἰσότης ἐξα 6 τη ἜΛΝΣΥ, 
ΠΕ. 

20. ἄν τοῦ] ΚΡ ἀνθ᾽ οὗ. 29. διδόασι] ΚΡ δοκοῦσι. 88. ΚΡΤΙΡ τὴν 
ἄνοιαν. 84. φιλοφίλων] ΚΡ φίλων. 80. ἀρετῇ] ΚΡ ἀρετῆι ΤΡ ΜΡῸν 
ἀρετὴ --- ααά. Μὴ εἶναι). ἔ 

26. καὶ ἡ φιλία καϑ' αὑτὴν αἱρετὴ εἶναι: υὖ δτηϊοιϊε,, οὐϊαπιβὶ ἃ 
Ρατίβ τοῦ φιλεῖσϑαι ΒοΙππι σοΟμΒΙ ἀθυθῦαν, βαρθυῖου δῦ Βομοσθ αἀπθὰ οὐ 
δι᾿ αὑτὸν αἱροῦνται γ8 17. Οπδιπαθδηι γ6}18 Αὐἱβεοξθιθη πο αἰχίββθ 
β6ἃ οβύθπαββθ ὅτι χαίρουσι τῷ φιλεῖσϑαι καϑ᾽ αὑτό (γε 26); ἃ6. ΠΟΠΟΥΘ 
Θηΐτη ἴῃ οοπέγαγίατη βϑηὐθηθίαηη αἰ] σοηΐου πθὸ 5616] ἐαηύπιη ἴῃ ΝΙΟο. 
δορὶ (γν. 1095 Ὁ 32--99). 

28, σημεῖον δ᾽ αἷ μητέρες τῷ φιλεῖν χαέίρουσαι κ. τ. Δ. Μαδαμ 
ΔΙΉΟΥ αὖ τηδχίτητιβ (Υ. 1101 Ὁ 27; 1108 ἃ, 25) ἴδ Ομηπΐηο ῬΤῸ ΘΧΘΙΉΡΪῸ 
ὙΘΥΙΞΒΙΠΪ ΔΙΠΟΥΪΒ οϑὺ; συ. οὖ 1100 8. ὅ. Θυοᾶ δηΐη ἰπ 8115 ὑδηαπδη 
ἸηΒΙσΏΘ. ὩΙΤΏΪΟΙ Θηΐταϊ ἀοοαμηθηθαμι ΟἸπθ5 δα πηϊγαπθαῦ ἀαπὶ Δβθηΐθβ 
ογθρίοβυβ ἀΠΙΡῚ ρϑγοιρι ποὺ (ν. 1881 Ὁ 24 5.; 1289 Ὁ 1), 14 1186 1᾿πΐαηύϊατη 
οδβῶ ααδϑ] γοϊθηΐοβ δ σαπύ. Ὅπᾶο Πα αὐϊάθιη ορύϊηθ οἰβοϊθαν τὸ 
φιλεῖν ἴῃ δχρἸοἸ 1 Ἰομρθ ΒΆΓΤΩΤΩ ΠΣ 6588 (γ8 88 5.) Βθᾶ ν. Ῥτοχίπηδ.. 

8ὅ (--ἃὀ 8). ὥστ᾽ ἐν οἷς τοῦτο γένεται κατ᾽ ἀξίαν, οὗτοι μόνιμοι 
φίλοι... πο ροβίαμπδιη ρϑυνθῃύσπηη δῦ, γ65 δα ρυϊοσϑιῃ αἀἸβραύα ]ομθ τι 
εϑὺ τϑαποῖα; ν. 1108 Ὁ 28 βΒα. Ἠαροὺ ἀόπν εἰὐνβοιια ατο τὴν ἀνισότητα 
γἱποαῦ ἱπίθταθιθ ἱπηρᾶγτθβ τὸ δέκαιον βουσοὺύ. Μοᾶο δρραγοὺ ταδύγυμῃ 
ΔΙΏΠΟΥΘΠΙ, απ8}15 ἀθβουρύπβ οϑῦ, βέδ ὉΠ Πθῖὶ 6588 Ρ᾽δηθ πϑρ]θοῦο ουιηϊ ἀξίας 
Θσθποῦθ: απἰθαβ Θηΐμη ἸΟΠρΡΘ Τ]ΔΪΟΥ δΟΥ ἀθθθῦαγ, θαθᾶθῃ γ6] 8018 
διιδηῦ. Υ. δὰ 1168 Ὁ 28. 24. ᾿ . 

2, ἡ δ᾽ ἰσότης καὶ ὁμοιότης φιλότης: γ. 1107 " 86. Τηξοραπρθηᾶο 



» 

Υ πω: Ὁ ἐ 

,..«1..- ΜΝ, 

ὅ42 , ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΤΟ. 

ὁμοιότης" μόνιμοι γὰρ ὄντες καϑ' αὑτοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους 
[ξ, ΓΝ ΓὝ ὅ μένουσι; καὶ οὔτε δέονται φαύλων οὔϑ᾽ ὑπηρετοῦσι τριάντα, 

ἄλλ ἢ 

ἀλλ᾽ ὡς εἰπεῖν καὶ διακωλύουσι᾽ τῶν ἀγαϑῶν γὰρ μήτ᾽ 
αὐτοὺς ἁμαρτάνειν μήτε τοῖς φίλοις ἐπιτρέπειν. οἵ δὲ μο- 
χϑηροὶ τὸ μὲν βέβαιον οὐκ ἔχουσιν" οὐδὲ γὰρ αὑτοῖς δια- 

μένουσιν ὅμοιοι ὄντες᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον δὲ χρόνον γίγνονται φίλοι, 

10 χαίροντες τῇ ἀλλήλων μοχϑηρίᾳ. οἵ χρήσιμοι δὲ καὶ ἡδεῖς 

Ἔν: γγίξ«} [Δ 

φίς. “Ὁ τὰ Αἱ ἔξ... 

ἐπὶ πλεῖον διαμένουσιν" ἕως γὰρ ἂν πορίξωσιν ἡδονὰς καὶ 
περ ἀλλήλοις. ἐξ ἐναντίων δὲ μάλιστα μὲν δοκεῖ ἡ διὰ 

Ὅὰα 

11. ἕως] ΚΡ ἡδέως. 12. ἡ διὰ] ΚΡ διὰ. 

"» 

Βδθο ϑηπηὐίαύϊο δὰ οῷ ααδ ργδθοθάπηῦ δἀβουϊ θαΐιν: ,, ἰσάξοιντο γὰρ ἄν, 
τὰ δ᾽ ἰσασϑέντα πρὸς φιλίαν πέφυκεν “. 

8. καὶ μάλιστα μὲν ἡ τῶν κατ᾽ ἀρετὴν (80. φίλων) ὁμοιότης: 80. 
φιλότης ἐστίν. 6 παιὰ βαριίαμία ἀθνουυ αν βουϊρίου δια σοιηραγδηδδ 
ἀγα ϊοἰἐϊα5. Ὀοποττπὶ οὖ τη] Οὐ ΠῚ (--- Ὑ8. 10) θουυσιατθ αὐ αὖ γοϊαρύα 5 
αὐὐὖῦὺ Γταοῦῆβ οαθϑο ὉτϊΟὶ βαπὺ (--- νϑ 24). Εὺ τω αὐἰάθηη δὰ ᾿ϑύω σϑπουδ, 
Ὧ6 αὐἰρὺβ Ἰαᾶτὰ νἱἀθθαΐαν δούππι 6856, τϑαϊῦ αὖ Ῥυῖτιβ ---νϑ 12 οτηπῖα δὰ 
τὸ μόνιμον απο γ8 1 οομημηθηηογαθιτη ογαὺ γϑίοσδηξαν, ἀθῖπθ θχϑιηῖ- 
πθῦμν βἰύπο ργαθίοσ τὴν ὁμοιότητα (γ8 8) ἴῃ διηϊοϊ ἰὼ τῇ ἐναντιότητι 
Ἰοοῦβ. Θὰ ἴῃ τ φῬ]θύδαθθ, 58ὶ γϑὶθραβ οἂργ. 8 --- 7, π6 πονῶ αὐ] 661} 
βΒαπὸ, Οοηΐτα δα 6α5 πούϊομθβ, ἴῃ αὐ θ8 ΠΟ Βα]ητηδ, 168 νϑυβαΐτν, δά 
τὴν φίλησιν, τὸ κατ᾽ ἀξίαν, τὴν ἀνίσων ἢ ἐν ὑπερβολῇ φιλίαν οτηπῖπο 
(αὶ ἔονθθ οὔϑιι ἔδυ Ὁ ΠΟΙ γοβριοιίαγῦ; ν. δα Ὁ 12. 

4. μόνιμοι γὰρ. . Οαδηΐξαπηῃ δὺ 1ηἰδϊο ἴῃ αἰ] ἀϊοδη 15. ΟΠ ΘΥΌτιΒ 
τῷ διαμένειν (8. τῷ βεβαίῳ, πὖῦ Βτιάθπχαθ Ἰοασῖθαν) ἀοὺ. Αὐἱδί., οὐ δᾶ 
1160 Ὁ 10. 11 ᾿δἀπούαθαπι οϑὺ οὖ ρεαββίτη ἰηΐτω Πιοϑῦ ΟὈβθυνδ τ. 

δ. καὶ οὔτε δέονται φαύλων ...: Βᾶθο ἦτ πόα ἴαπ8. βοοϊοὐα  ἐ8 
1αἴθυ ῬΙΌΌΟΒ, ἀθ αὰῶ ν. 1106 Ὁ 18-ῶἂορ; 1172 ἃ 11. 12: 1109 ἃ 32 Βᾷ.; 
1110 ἃ 11 5. Θυδιη δὰ τὸ μόνιμον 1ὕδι ρουύϊηοΥθ τη 6116 668, αὖ ἀϊοαπαν 
ΦΉΪοὶ 8586. ᾿ἱπνίοθπι δα) γα Υ 6 6 1π τη ]8 1) Ραγύθπι τητθηΐαν. 

1---10. δ φριδνούαιῃ βοοϊθίαθθ Ῥϑα]]ο ΔἸ1ῦου φούπμη 1107 ἃ 10--20 
(ν. Π1|ὸ τᾷ νβ8 19..920). Επάθιησβ νοῖὸ αὖ ᾿ι. 1. φαῦλοι ἡδεῖς ἀλλήλοις 
καὶ ἦ φαῦλοι 1288 ἃ 8 5.; πᾶη δα αἀποατ8 γϑυτ 6586 ΠΠπᾷ κακὸς 
κακῷ δὲ συντέτηκεν ἡδονῇ 1239 Ὁ 22. 

12. ἐξ ἐναντίων δὲ μάλιστα μὲν δοκεῖ ἡ διὰ τὸ χρήσιμον γίγνεσθαι 
φιλία. ἹἸυοταϊηϊβοιθαν απδβὶ δποίον τῆς ὁμοιότητος γ8 ὃ; 5804 στάντα οϑὺ 
ᾳποᾶ παυβαῦδηι ΑἸ Ϊ απ ἢ] σϑπίου ρυΐτπα, ἀπορία οαρ. 2. Ῥθύρθηβδ, θϑῦ, 
απαίθηιβ Εἰσὶ ράθο τποᾶο τοῖς ἐναντίοις δτηϊοϊψία ὑσὶ θα αύαν. --- Π1(- 
λισταὰ γιυᾶθηίοι οἀ]οῖθαν αἀποπίαιη οὐ θχϑιηρίτμι τοῦ ἐραστοῦ γ8 1ὔ 
τηδρῚβ δα ἀνομοειδῆ απδπὶ δα φιλίαν διὰ τὸ χρήσιμον βρθοίαὐ, οὐ Ῥγδθύθυ 
Ἀ]185 βοοϊοίαβ τοῦ ἀμαϑοῦς καὶ τοῦ εἰδότος ἸΟΛΆΟΥ 6586 ἀθθθῦ απϑιη 
αὐδθ ᾿ἰμῆμηο βφ'ιϑῃθιῖ ϑαἀβουιθαθαν; ν. 1104 ἃ 88 --- Ὁ 6, -- Δρρδτθῦ ϑιαῦθμα 
Ἀ.1, πρεϊρύουθηι ἰούπτη ἴῃ εεῖθαι 1118 σϑμθυῖθαθ Θθ86; πᾶπὶ 81 δα τὴν ἐν 

τον 

Μοῦνε καὶ ὁμοιότης φιλότης. καὶ μάλιστα μὲν ἡ τῶν κατ᾽ ἀρετὴν “ ἶ 
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Θιὸ τὸ χρήσιμον ψέγνεσίξαι φιλία: οἷον πένης πλουσίῳ, ἀμαϑὴς 1159}18 

εἰδόξι᾽ οὗ γὰρ τυγχάνει τις ἐνδεὴς ὦν, τούτου ἐφιέμενος 

ἀντιδωρεῖται ἄλλο. ἐνταῦϑα δ᾽ ἄν τις ἕλκοι καὶ ἐραστὴν καὶ τῦ 

ἐρώμενον, καὶ καλὸν καὶ αἰσχρόν. διὸ φαίνονται καὶ οἵ 
ἐρασταὶ γελοῖοι ἐνίοτε, ἀξιοῦντες φιλεῖσϑαι ὡς φιλοῦσιν" 
ς ω 5 Ι΄ ᾽ Ἐφ κ ᾿ - 
ὁμοίως δὴ φιλητοὺῦς ὄντας ἴσως ἀξιῶτεον, μῆθοη δὲ τοιοῦτον 

ἔχοντας γελοῖον. ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἐφίεται τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναν- να, ἐ- 

τίου καϑ᾿ αὑτό, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ἡ δ᾽ ὄρεξις, τοῦ 30 5 

μέσου ἐστίν" τοῦτο γὰρ ἀγαϑόν, οἷον τῷ ξηρῷ οὐχ ὑγρῷ 

γενέσϑαι ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον ἐλϑεῖν, καὶ τῷ ϑερμῷ, καὶ τοῖς 
» ς ΄ - ᾿ 5 2 ’᾿ ἘΣ " , 2 
ἄλλοις ὁμοίως. ταῦτα μὲν οὖν ἀφείσϑω᾽ καὶ γὰρ ἔστιν 

ἀλλοτριώτερα. 
ἔοικε δέ, καϑάπερ ἐν ἀρχῇ εἰφηταὶ, περὶ ταὐτὰ καὶ ἐν 3ῦ 

τοῖς αὐτοῖς εἶναι ἥ τε φιλία καὶ τὸ δίκαιον ἐν ἁπάσῃ͵ 72 Α 

με 1 
21. ΚΡΟΡ τῷ ὑγρῶ οὐ ξηρῶ γενέσϑαι- 8. ΚΡ περὶ ταυτὸ. μας ΦΈ ΤΗΣ 

ἘΠ ΣΤ ΞΥΣ ΡΞ ΝΣ ΕῚ 
ὑπεροχῇ φιλίαν γο]αϊδαοῦ γϑβϑρίσθυθ, Ἰωηηαμι δαοταῦ ἴῃ 8018. βοοϊοίδειθτβ 
γοϑὶαῦ Ῥααρθυῖβ οατὰ αἰγίξθ τυ 18; δἀθγαΐαμθ ἡ ἀξία αὰ88 ρΡεῖ φίάησιν 
οἰβοῖξαν, απδθ τηδχίπιθ δ᾽ βάθη τῆς καϑ᾽ ὑπεροχὴν Ῥτορτία δϑὺ (»ἄξι- 
οὔντες φιλεῖσθαι ἐπε ρον ΟΥΝ ὰ ΟΝ α 

21. οἷον τῷ πῶς: γν. 11δὅ Ὁ 2--4. ὅ:οα γγοΐϑθοῖο Π]πὰ ἔσως γ8 19 
οοπέγογθυβίατη μαθοί. Θυϊάπὶ ϑηΐτη γϑὶϊῦ ῬΡααΡΟΥ αἀαδηὴ αἰν] Ἰββίτητϑ ΠΥ, 
ὁ ἀμαϑὴς ῬΊοπαΒ βοϊθπεϊαθ (ν5 13) Οανοίαν Ἰρῖθσαν δὔϊδιη ἴῃ μᾶπο Ρδγ- 
ἔδιι αὐαϊδᾶ νοοθ ἀλλοτριώτερον γ8 234 (οἵ. 11 Ὁ 8. 9), π ᾿ἰβὲϊ αϊοίο 
περὶ τοῦ μέσου νβ 20 85α. πἰπηΐθτη ἀαΐππι θβ86 νἱαθαίαν. 

48) Θ 11: 1189 Ὁ 2ὖ --- 1160 ἃ 80. 

«Πιδέμοην. οὲ απιΐον. αὐ εαάξφην γεγεϊηεηξ: εϑιοιφηχια οηΐην αἰϊγιοί 8οοῖε- 
ἐαϊὶ5. φοηι8. δὲ, {πα Ἰοοιηι παθομέ αὐεῦο, οοαἀθηιηθ βρεοοίαηέ χοὸ ἔρδα 80- 
οἰεία8 βρεοίαἑ, αἶγα ἐπ οὐοηι ἐμπέθυ 86 δαμοξιξαξβ ταΐξίοηε βιιηΐ --- 1160 
8 8. Τέαηιθ ιν ἤθη δἱ} εἴα βοοίείαβ ιν 8θιι Ῥαγ8 8ὲξ γοὶ ρεϑίϊξας 
8ει ϑεὉ εἰΐαηι δ[ξ, βοημίξι" οὐ α τορι θοῦ αρίαϑ8 6886 αηνϊοϊίταϑβ --- ἃ 80. 

9ῦ. ἔοικε δὲ καϑάπερ ἐν ἀρχῇ εἴρηται, περὶ ταὐτὰ καὶ ἐν τοῖς 
αὐτοῖς εἶναι ἥ τε φιλία καὶ τὸ δίκαιον. Οποᾶ βαρτα οᾶρ. 8. 9 ἴπ. τὸ- 
Ῥϑυΐαμι θὲ, δᾶ δινοϊ αι τὸ κατ᾽ ἀξίαν 'γ6] δίιαιόν τι (ατιοᾶ τηδχίτηθ. 
αὐΐάθιν δα ἴρεαπι τὴν φίλησιν βροοίαθα!) 6586. πϑοθεβασίτιμι, δα δὰ απδθ 
απ. ΡΙΟΡοππηΐαν Ἰὰπὶ ποῖ βαΐβοιθ. Ῥτγονοοαίαν ἰριειν δα τὰ ἐν ἀρχῆ 
1. 8. 88 Θ΄ 1. Θπροάβὶ δηΐπη νϑιτπ δϑύ, τοὶ ρα Πα 6. Ρ] αστθιτη ᾿πξθυθββθ 
αὖ Ἰηΐθυ οἶνθβ φιλία γε] ὁμόνοια ρμοίϊιβ 510, αἀποπίατῃ ᾿πῦθυ Ὡμθ05. ΠΘ 
7αβέιια αὐἰάθηη οριβ 0 (11δὉ ἃ 392 -- 28): ρμαΐθοιῦ ρυοΐδοϊο μι ἐδ, 
απαράδιη δ 605. ὉμημθΒ, δᾷ απὸβ τὸ δίκαιον (τὸ πολιτικὸν) τοίδυξαν, 
ΕΥΡῸ, 51 χτηΐππβ εἰρηται ἐν ἀρχῇ, αὖ 11Π|ὸ ἀθ ᾿ἰβάθιη Ηἷβ γὑθῦτβ ἴῃ Βᾶπὸ 
βϑηξθηξία πη σουρᾷ ἴαοῖα, βυιηΐ. 

20. ἐν ἁπάσῃ γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι δίκαιον εἶναι, καὶ φιλία δέ" 



ῦ44 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

169 051 γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι δίκαιον εἶναι, καὶ φιλία δέ᾽ προσ- Θιι 

αγορεύουσι γοῦν ὡς φίλους τοὺς σύμπλους καὶ τοὺς συδτρα- 
ὃ ς »" ’ τιώτας, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἐν ταῖς ἄλλαις κοινωνίαις. καϑ' 

ϑοῦσον δὲ κοινωνοῦσιν, ἐπὶ τοσοῦτόν ἐστι φιλία καὶ γὰρ 
ς ᾿’ - 

τὸ δίκαιον. καὶ ἡ παροιμία «κοινὰ τὰ φίλων“ ὀρϑῶς" ἐν 
ι ς ’ "» ἩΕΕῚ Ἔ κ ἘΟΙ ΑΥ ΤῸ, ο., 7. : κοινωνίᾳ γὰρ ἢ φιλία. ἔστι δ᾽ ἀδελφοῖς μὲν καὶ ἑταίροις 

α ἢ“ πω ΕΑΔ .) ἐπ ᾽ ΝΞ 

ἐς, τοἰἰἷς,, πάντα κοινά, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἀφωρισμένα, καὶ τοῖς μὲν 
Η ἀπ ΓᾺ ( Ψ » 3 3. ἢ Ν Α ᾿ - » » 

νελὸε τ νς ἄκρδνε, πλείω τοῖς δ᾽ ἐλάττω καὶ γὰρ τῶν φιλιῶν αἵ μὲν μᾶλ- 
- Ἴ δ ΟΝ Ἢ , Α . . , Ἔ ᾽ . 

τ  ωλας 8ὅλον αἱ δ᾽ ἡττον. διαφέρει δὲ καὶ τὰ δίκαια οὐ γὰρ 
} Ὁ » ᾿ , ν 2 ὼ ᾿ 3 , Ἂ 

᾿ Ὁ «ταὐτὰ γονεῦσι πρὸς τέχνα χαὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀλλήλους, 
5 ς᾽. δ , Ν , ς , Ν Ν τῇ » 

οὐδ᾽ ἑταίροις καὶ πολίταις, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

φιλιῶν. ἕτερα δὴ καὶ τὰ ἄδικα πρὸς ἑκάστους τούτων, καὶ 
» ΄ "» - ν ᾿ ᾽ ΄ , 

αὔξησιν λαμβάνει τῷ μᾶλλον πρὸς φίλους εἶναι, οἷον χρή-. 

ὕ ματα ἀποστεῤῆσαι ἑταῖρον δεινότερον ἢ πολίτην, καὶ μὴ 
- 3 -" μ 3 ’ ᾿ ’  Φ ἱηρὰ 

βοηϑῆσαι ἀδελφῷ ἡ ὀϑνείῳ, καὶ πατάξαι πατέρα ἢ ὁντινοῦν 

᾿ 

1 

88, ΚΡ τοῖς δ᾽ ἀφωρισμένα. 

προσαγορεύουσι γοῦν... ΝΙΙλίγθμ 51 φιλία οϑὲ υδ᾽οαθμαιθ ἡ στάσις 
ἔχϑρα οὖσα (11 ἃ 2ὅ. 26) ῥτοοι! 6586 Ἰαθεύαν, γ6] δὶ φιλίαν γοϑθϑ 
1ηβιθαση {ΠΠπτὰ ΟΘΠΘΥΪΒ. Βυσηϑηῖ δοΥθ (11ὔὉ ἃ, 10 --- 392) Ῥγορύθυ α6 1 
οἸμἶηο κοινωνικοὶ βαπηιβ (ζῷον συνδιαστικὸν οἰκονομικὸν πολιτικόν): 
ποη οὐ 118 βοοϊθθδβ βίπθ διηϊοι ϊᾷ. Β΄ γϑγῸ οομιραγανθυῖβ ἀΠ]σϑηΐθβ 
ἀἰϑϊπούϊζηθθ 1106 Ὁ 34 βαα.; 1108 ἃ 10 βαᾳ. 8]., ταῖν υ 5. ααϑὰ ἸΟΠΡΘ 
Ὁ 118 τι γτθοθάδίαν αὐδθ ἀπῶ ῬΙΌΡΙΙΘ ἃιηϊοι ϊ 6886 ἀἰοίω οβϑὺ, δο τὴν 
φιλίαν ἴα, οχύθηα! οοποθα 68 ταὖὺ ὉπδΒ1 Βα ᾿ρβίαβ νἱ νϑουθῆδῦ, ΕΠ βαπϑὶῦ 
1088 Αὐἱϑῦ., αὐδτηαθπδθι 8.Ὁ 1ηἰὑ 10 ποι αἰχιῦ, παπὸ αὐἰάθμι ἀυριπιθηαίϊο- 

ἤθη δἃ πογὰμ αποάἀᾶδηη σθηὰβ Ῥθίρθσθ. θη αἀαστῃ τηοὸχ 1101 Ὁ 
11--1Ὸ 8]. ἀϊδβοθυπαὺ τὴν ἑταιρικήν τὴν συγγενικήν τὴν κοινωνικήν, 1115 
ποιπι θα. διητοϊ 6. απᾶθ σϑῶθ βαηῦ, 56ὰ παὔπγαθ Ἰθσθ ᾿πηροβὶθδθ 56ἃ 
ὦ ΒΙΠρῚ 15. δαδ βροπΐύθ ογϑαΐδθ, ἀϊοαπίαγ; αὖ ἡ κοινωνική, 8ἷ ΟἸΠΪΠΟ 
φπητοὐα γοοδηᾶδ οβῦ, 8110 οϑυῦθ ψοοαθα] ἀϑὰ ΔΡΡΘΙ]αΐαν. δ πδπο ααϊ- 
ἄθιη τὴν κοινωγικήν, αὐ 5 τ1Π1ὑπα ποι αὐδηπάδιη τῆς διὰ τὸ χρήσιμον 
Θχμῖ θοῦ, 8 οΡΡ. 11 βααᾳ. οοτητηθηᾶαῦ: οααῦθ ἃ ἰη1ὑϊ0 (Υ. τὴ γβ 27, γοῦν 
γ8 28), ΙΟΧ ΡΙΘΗΪΟΥΘ ΟΥ̓. 

29. 80. καϑ᾽ ὅσον δὲ κοινωνοῦσιν, ἐπὶ τοσοῦτόν ἐστι φιλία : δᾶ ἀδ8 
καὶ τὸ δέκαιον γ8 8ῦ 8αᾶ. Ἰίδασθ ποῦ ἰδηΐαμπι ἴπ βοοϊθίαίθ αὐδ]θοὺ 
αὐττιηα αθ δῦ (γ5. 20 86.), 564 δὔϊδιῃ ἰἰβάθιῃ αὐἱθὰβ 111ὦ ΠπΙθα8 οἰγοαπι- 
ΒΟΥ Ια γ. 

8. ἕτερα δὲ καὶ τὰ ἄδικα... καὶ αὔξησιν λαμβάνει τῷ μᾶλλον 
πρὸς φίλους εἶναι (δοι]Π]οοὺ ποὴ τὰ ἄδικα ἐαπίαπι, βθᾷ ἰΐθιη τὰ δέκαια 
γ8 7. 8. Εγρὸ ρῥυδϑίθυ. ἤπθβ, ααἰδθὰδθ οομ ϊπθηῦαν, αἱρηϊῦαθ ααοαπθ οὗ 
βοποῦϊαβ ααδθ ᾿Ἰηθϑὺ τῷ δικαίῳ δἴαπθ ταῖς φιλέαις Θοτητηπη18 δῦ, δ 
ομληἶδι ῬΥΟΡΔΌΙΠ α βαπί, ἀαπιπιοᾶο οἵ κοινωνοὶ τϑοῦθ φίλοι βαπῦ ΔρΡρϑ!] δ 
1109 Ὁ 28. 



ΡΥ 

“-« ἀμ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Θ 11. δ4 

ἄλλον. αὔξεσϑαι δὲ πέφυχεν ἅμα τῇ φιλίᾳ καὶ τὸ δέ- τιοσαῖ 

καιον, ὡς ἐν τοῖς αὐτοῖς ὄντα καὶ ἐπ᾿ ἴσον διήκοντα. αἵ 

δὲ χοινωνίαι πᾶσαι μορίοις ἐοίκασι τῆς πολιτικῆς" συμπο- Ὥω ζσ΄.- 

φεύονται γὰρ ἐπί τινι συμφέροντι, καὶ ποριξόμενοί τι τῶνιο; ζ {τς , 
εἰς τὸν βίον᾽ καὶ ἡ πολιτικὴ δὲ κοινωνία τοῦ συμφέφοντος φ } ἊΣ 

χάριν δοκεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελϑεῖν καὶ διαμένειν" τούτου κ΄“ --.Ὁ 
γὰρ καὶ οἵ νομοϑέται στοχάζονται, καὶ δίκαιόν φασιν εἶναι, 
τὸ χοινῇ συμφέρον. αἱ μὲν οὖν ἄλλαι κοινωνίαι κατὰ μέρη 
τοῦ συμφέροντος ἐφίενται, οἷον πλωτῆρες μὲν τοῦ κατὰ τὸν 1Ὁ 
πλοῦν πρὸς ἐργασίαν χρημάτων ἤ τι τοιοῦτον, συστρατιῶται 
δὲ τοῦ κατὰ τὸν πόλεμον, εἴτε χρημάτων εἴτε νίκης ἢ πό- 
λεῶς ὀρεγόμενοι" ὁμοίως δὲ καὶ φυλέται καὶ δημύται. 

1. πέφυκεν] ΚΡ φαίνεται. 8. καὶ ἐπ᾽ ἴσον διήκοντα] οπι. ΚΡ. 

8. 9. αἵ δὲ κοινωνίαι πᾶσαι μορίοις ἐοίκασι τῆς πολιτικῆς. Ἠοο 
οϑὺ αὐποᾶ 80 ἴηἰῤοὺ 1094 Ὁ 6 οταὺῦ τὸ ταύτης (τῆς πολιτικῆς) τέλος περι- 
ἐχοι ἂν τὰ τῶν ἄλλων. Νοαπθ ᾿πϑογθϑὺ πὔστιτη τϑ]ϊασδθ βοοϊευαξθβ α1- 
οδηδαν μόρια 6556 {Π1π8 (ν8 9. 38) δἂῃ ὑπ᾽ ἐκείνην 6886 (ν8 21; 1094 Ὁ 8). 

9, συμπορεύονται 5806. οἵ τὴν κοινωνίαν ἔχοντες. δῦ γνοτὸ συμπο- 
ρεύεσϑαι ἴΐα 1. α. συνέρχεσϑαι γ8 12, δόοοιητηοαδία αὐ Υἱᾶθυ! ροββιὺ 
γοοθ δὰ δχϑιηρὶ πϑυξαγατα δὲ τοϊΐαμπη, απ886 οὐ 1169 Ὁ 28 οὖ τὸχ 
γ8 1ὅ. 16 βυηὺ. Νρϑᾶᾷμθ δηΐτῃ 1ἰ 8011 συμπορεύονται ατἱ ἀΠ0 ἰπ 1{ἰπ6γ8 
Βαηῦ, 5604 φοἰΐδτη 11 αὐἱ 510 πορεύονται αὖ οοπγοηϊαηπξ; ν. ῬΟΙΥΌ. ΙΗ 11 
(Βεκκ. 880, 80) συνετάξατο δὲ καὶ συμπορεύεσϑαι τῷ Φιλίππῳ κοινολο- 

᾿ γησόμενος ... 
10. ἐπί τινι συμφέροντι καὶ ποριξόμενοί τι τῶν εἰς τὸν βίον: αὐ 

ἴῃ προ ]]οᾶ Οὐ πἰ ΠῸ τὸ κοινῇ συμφέρον (γ8 11-- 14) αἴαυο εἰς ἅπαν- 
τα τὸν βίον (γ8 22. 38) Ῥτοροβίζατῃ ϑϑῦ. 

12. καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελθεῖν καὶ διαμένειν: ϑρΡοπᾶϑ ΠΙυᾶ Ῥομπέ- 
ΘΟ απ περὶ πόλεως .,γινομένη μὲν οὖν τοῦ ξῆν ἕνεκα, οὖσα δὲ τοῦ 
εὖ ξῆν"“ 1282 Ὁ 29. 

18. τούτου γὰρ καὶ οἵ νομοϑέται στοχάξονται: γ. 1129 Ὁ 1ὔ (οἵ 
νόμοι ἀγοφεύουσι) στοχαζόμενοι ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν... ὥστε 
ἕνα μὲν τρόπον δίκαια λέγομεν τὰ ποιητικὰ καὶ φυλακτικὰ τῆς ἐὐδδι: 
μονέας καὶ τῶν μορίων αὐτῆς τῇ πολιτικῇ κοινωνίᾳ. 

14, αἵ μὲν οὖν ἄλλαι κοινωνίαι κατὰ μέρη τοῦ συμφέροντος ἐφί- 
ἐνται: αἀπῶθ ἀθβιαθγαῦαν ορροβιξίο, ἡ δὲ πολιτικὴ ὅλως νο] ὅλου τοῦ 
συμφέροντος στοχάξεται“,, ροβίατπδπι τηθηξΐο ΘΟΙΩρΡ] υτΐατη δὺ αἰ γθυΒ ΓΤ ΌΤΩ 
βοοϊθἑαξατη γβ 16---90 Ἰηὐουυθηΐϊδ, Ῥ8Ὲ]10 Β0Υἶτι8 ΠΘῸ 5118 ὙΘΥΡῚΒ5 γ8 21 8. 
Βιιθβοαύῖξαγ. 

117. ἢ πόλεως ὀρεγόμενοι: ἀαῦ αυδτη Ὑθοαροταγ 6 ΘΧΒΆ]658 οαρίαμξ 
αὖ αυδπι ἔουξθ οοϊομὶ οοπαϊδαγὶ παπί. 

18. ὁμοίως δὲ καὶ φυλέται καὶ δημόται 86. κατά τι μέρος τοῦ συμ- 
φέροντος ἐφίενται (γ8 14). 

Αὐὶϑέ. Ἐπμϊο.. 8ῦ 

ἜΣ 

ἴων 

ἰ 
Ὁ  Α 



δ40 ΑΒΙΒΤΟΤΕΤΙ5 ἘΤΉΙΟ. 

τοῦ 19 ἔνιαι δὲ τῶν κοινωνιῶν δι᾽ ἡδονὴν δοκοῦσι γίγνεσθαι, ϑιασω- Θ τι 

ο0τῶν καὶ ἐρανιστῶν᾽ αὗται γὰρ ϑυσίας ἕνεκα καὶ συνουσίας. 
πᾶσαι δ᾽ αὗται ὑπὸ τὴν πολιτικὴν ἐοίκασιν εἶναι" οὐ γὰρ 
τοῦ παρόντος συμφέροντος ἡ πολιτικὴ ἐφίεται, ἀλλ᾽ εἰς 
ἅπαντα τὸν βίον, ϑυσίας τε ποιοῦντες καὶ περὶ ταύτας συν- 
όδους, τιμάς τε ἀπονέμοντες τοῖς ϑεοῖς, καὶ αὑτοῖς ἀναπαύ- 

οὔ σρις πορίθαν δος μεϑ᾽ ἡδονῆς. αἵ γὰρ ἀρχαῖαι ϑυσίαι καὶ 

10. κυ ἐμέν τῶν, ἱποθυία Ἰηὔθυ σ οὗ τ ᾿ἰύοσγα. 21. εἶναι] οἵη. ΚΡ, 
28. ΚΡῚΤ,» ταύτας τὰς συνόδους. ᾿ 

19. ἔνιαι δὲ τῶν κοινωνιῶν δι᾿ ἡδονὴν δοκοῦσι γίγνεσθαι: απδθ 
ΘΟΙ ΘΙ Οὐδ Πδ6 ϑαηῦ, αὐἷῶ νἱάθυὶ ροβϑὶῦ αὐοὰ δι᾿ ἡδονὴν Παὺ ποη ἐπὶ 
συμφέροντι ἔθου]. Ουδρτορύθυ οαπ νἱ αὐδάδι ροερσιθαι πᾶσαι δ᾽ αὗται 
γὙ8 21: 14 Θηὴ αποα Ρυ]8 (6 11115. απδθ ἃρθῦίθ ἐπὶ συμφέροντι Βαπὺ 
(γ8. 14 54.) ἀϊοθπάσμ ογαῦ, ἀθ ἤουο ρθπθιθ τῶν δι᾽ ἡδονὴν 8010 ἀϊοϊψαν, 
αὐδϑὶ δῶ ἴῃ μοο οοοαρδύιϑ βιὉ βουϊρίου. αὖ π6 δάάθσυθ αὐἱάθιη καὶ τιθη}]- 
πουὶϊδ,, καὶ αὗται δὲ πᾶσαι“ γε], εἰσὶ δὲ καὶ αὗται πᾶσαι ὑπὸ τὴν πο- 
λιτικήν“. Ἐϊθηΐτη 81 υπίγθυβα στ88 βρϑοΐδίυν, αὖ Ρο!ὐΐοαμη ἀθοθῦ, οὐϊδιῃ 
ἡδοναί τινὲς δᾷ τὸ συμφέρον Παρ!ίδπίαν. 

922, οὐ γὰρ τοῦ παρόντος συμφέροντος... Τὸ παρὸν συμφέρον 
» ααοα ῬΡ6Ὶ 86 οομπβιἀθγαύιση οὖ απδϑὶ 111160 συμφέρον οδὑὺ“. Ορροβιθιπι 
τὸ εἰς ἅπαντα τὸν βίον: ἐν δὲ τῷ βίῳ ἔστι καὶ ἀνάπαυσις (1191 Ὁ 38). 
6 16 ρίυτα νυν. Ῥο]ῦ. Θ ὅ; 1881 Ὁ 86 5βαᾳ. : 

τς 98, ϑυσίας τὲ ποιοῦντες (... ἀπονέμοντες... πορίξζοντες). Οοη- 
βύγαοῦϊο Ῥδυ ρου) γὙ6] πα]1ὼ γ6] θὰ οϑῦ αὐῷ ἃ ποχιῖμο αρβίγαοίο 
ὑγϑηβιύιθ δὺ δὰ ποιηΐηθβ δὰ αοῸ8Β ποιηθῃ 1ΠΠπᾶ αὐξποὺ. Ῥυαθύθυθω 16- 
ϑαμίθν μᾶθο Ῥδυϊοιρίῶ ΡΆΘηΘ. ἴῃ γαοπθηι βϑηΐθηὐίαθ Ρ61: 86 βύδη!!8, 
αὐδϑὶ ἀϊοθυθῦαν. ,, Π60 ΠῸΠ ἰάθη ποὺ Εὺ (αποὰ τηοᾶο τῇ πολιτικῇ ρῥγορο- 
βἰ δα. 6886 δι αἰ γἱ τη 8) αὐατῃ βϑοχῶ ἔμοϊαῦ Ἰφούοα θ οοποιγϑα Γοβῦοβ ἀ188 
ΘΟ] ταῦ. Τὸ τὲ δηΐμι αὐοα Βἷο οϑὺ νἱῃι μαροῦ ραγία δά)απρθμαὶ, 
γϑ] 6. ἀϊνθυβυμ ἃ 1110 αποᾶ, Θχοθρύπιη ΡῈ. καὶ, δα βϑαπριύα αὐδϑᾶάδηῃ 
Ῥυοϑρίοἱῦ. Φύθιὴ ἀϑαπι ραγέϊουϊθθ τὲ ἃ. νἱτῖβ ἀοούϊθ Τππογἀϊάθυΐη ραὐαν] 
ΥΘΡ υῖο, αὐϑυηα θη εὐ Αὐϊβίοῦθι οοσΐθ να] θ Ρ]δοοῦ: γ. ΘΧ ὍΠ0 (ΒΡ. Νῖο. 
Θ 1 Ἰοοοβ 11δὕ ἃ 11 ἐν πενίᾳ τε; ἴΌ. 14 τοῖς τ΄ ἐν ἀκμῇ; ἴΌ. 16 φύσει 

τ΄ ἐνυπάρχειν; 0. 80 ἤ τε πολυφιλία. -- υοᾶ βροααυϊαν καὶ περὶ ταύ- 
τας συνόδους ΟῚ 1πἰθ]]οχῖῦ απἱ ἔδ᾽δαθ. δαοίουϊἑαίο 11. ΚΡῚΡ βου θοπάυτα 

οθηϑιί ταύτας τὰς συνόδους. ΤΠΙρϑαΐον δαῖτα Αὐἱβῦ. ἴπ ἰδύο βοοϊβἐαύπμι 
ΘΘΠΘΥΘ ἀπδβ ΤῈΒ ὩΡῚ οϑίθμαιϊ, ϑυσίας οὐ συνόδους γ6] ϑυσίαν οὗ συνου- 
σίαν ν8 30 γε] τιμὰς ϑεοῖς ὦ ἀναπαύσεις ἑαυτοῖς γ534. ΒΡ ΥΘΠ ἀἰν!- 

ΔΤ φαίάοιι ἴ ἸΡβᾶτη ἢ.]. υἱχ ὐθϊηρτυ: 46 αὐ ν. 1140 4.10 ἔτι ὅμοιον κἂν 
εἴ τις τὴν πολιτικὴν φαίη ἄρχειν τῶν ϑεῶν, ὅτι ἐπιτάττει περὶ πάντα 
τὰ ἐν τῇ πόλει; ν8ὶ 1828 Ὁ 11 8. πέμπτον δὲ καὶ πρῶτον (τῶν ἔρ- 
γῶν ὧν δεῖται πᾶσα πόλις) τὴν περὶ τὸ ϑεῖον ἐπιμέλειαν 580. δεῖ ὑπάρ- 
χειν; ν. δὰ 1108 Ὁ 86. 86. Αὖ ἴῃ τ Βυμηδϑηᾶ, απδ οτπὶ ΤΟ] ΡΊΟΏΘ. 60Π- 
Ἰαποῖα δϑὺ αὖ οοπνθηΐδηῦ σοηΐοαπθ ἰηαα]σοαηῦ, τηογαῦαν: οὖ πο Θηΐτα 

Ἰοριβαθουσασα ρυπαθηί βρϑοίαῦ. 
οὔ 54ᾳ. αἵ γὰρ ἀρχαῖαι ϑυσίαι ... Ὑιᾷθ5 (γὰρ) τοι τῇ πολιτικῇ 
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Θιι σύνοδοι φαίνονται γίνεσϑαι μετὰ τὰς τῶν καρπῶν σύυγκο- τιῦθα 30 

τ΄ μιδὰς οἷον ἀπαρχαί μάλιστα γὰρ ἐν τούτοις ἐσχόλαξον 

τοῖς καιροῖς. πᾶσαι δὴ φαίνονται αἵ κοινωνίαι μόρια τῆς 

πολιτικῆς εἶναι" ἀκολουϑήσουσι δὲ αἵ τοιαῦται φιλίαι ταῖς 

τοιαύταις κοινωνίαις. ἱ 80 

99, 80. ΚΡ ταῖς κοινωνίαις. 

γ6 1 οοτέθ φρονήσει τινὶ ὑγίθαϊ: αἀαδθ Θηΐπι πϑοθϑβδγῖαθ βαθὺ ἡδοναὶ (Υ. 

γ8 19 544.), δ886 80 1ηϊθϊο ἴῃ θᾶ ἔθιηροτα αἰ δγθθδπίαν απ] θὰ8 τὸ παρὸν 

συμφέρον τοῖπυβ ἀτρορθαῦ. (πυοᾶ δαύθπι ἀρχαῖον δβὺ, ἴπ [81 γθ ῬΓῸΡΘ 

δα τὸ φύσει δοοραϊθ. --- ΒΙτΠ ΠΟΥ ΔΠῸ: οοπβοίαν αὖ 1887 Ὁ 41 καιρο- 

φυλακτοῦντες τὴν χρῆσιν (τῶν παιδιῶν); δἰαπθ θ᾽ πομηϊηϊθαθ ααἱ δὰ 

τρία, τηϊηϊδίουία δαμίθοηαὶ βἰαὺ 1829 ἃ 88: τοὺς ἀπειρηκότας διὰ τὸν 

χρόνον τηδχίπηθ ἰάομθοβ 6886. Νβὺ πῦπο απδογθῦαν πατὰ ΑΥὐ]ϑῦ: ἀΘΥΎΠ 

Βδοτασττα παύαγατη ΘΠΪ πη στη 6 ΘΟσττα ααὶ Ρὶ8 Θα8 ΟἹττη ᾿πβυϊδαθυϊπὺ β 15 

γιαἀθαΐαν ῬΘΥΒΡΘΧΙΒ88. 
98. πᾶσαι δὴ. -. αἵ κοινωνίαι --- Ββαυπα Θχοθρ ϊβ 1115 αἀπᾶ6 δι᾽ ἡδο- 

νὴν Ξκαπέ. Βαϊ ογδξῖο 6δὸ ππᾶθ συβ 9 δχούβα ογδῦ; δα]πηρι τα 6 Ὑ5 29 
τηθηξϊο τῆς φιλέας, ου͵π5. οατιβα οτηηῖδ 118. ἀἰβραξα δηΐαν; βθα πϑρ]θριθαν 

ἤδτα τὸ δέκαιον (ν. δὰ 1161 ἃ 10 --- Ὁ 10). 

4 Ὁ) Θ 12. 18 (1100 ἃ 81 -- 1161 Ὁ 10). 
Ἡδνοοεξᾷ ποι ϊᾶ δὰ οὔθ βοοϊθυα 5 σθητβ οὐμ πα πθ βοοιθίαβ ΘΘΉΘΥΘ 
γαΒαΒ Θά Οἰνί]οῖη βοοϊθίδθοσα τϑὶαῦο πθοθβδθ δϑὺ δυηϊοϊἐϊᾶτη ἰβίϑη κοιθω- 

γνικήν, 5ῖ ΠΟῸῚ ΟἸΉΠ6Β ἴῃ Ρετΐθβ, αὖ τϑοῖβ ἴῃ βιιρυθιηᾶ 1Π8ἃ βοοϊθίαθθ τϑὶ- 
ῬΌΘΙΠοαΘ οβέθμαϊ αυδθηδῖη δὲ απ8}18. δἰ. Ιἃ αποᾶ ἢὐ οἂρ. 18. υθπι 
νοτὸ οοπβέθὺ οἴνι!θπι βοοϊθίαξοιη ἰαπὶ ἀϊνουβᾶ ταξομθ 1ηϑυϊδαθα μι ὙΘΡΘΙΙΤῚ, 
αὖ αἰνογβιθαβ 118 δα οὐπηΐα ρουϊποαῦ απδθοῦπασπθ 580 1Π8 ἴῃ οἰντζαῦθ 
βαηδ, ΠΟῚ τηΐητιβ ΡΥΟΌΘΌΙ6 δὲ, Ῥυϊαβ. νᾶγᾶβ Πᾶ8 γτϑὶ ΡῈὈ]1Θα 86. οοηΐξογτηδ- 
ἐϊοπθβ δῦ ΘΟγητ δι ογΑΤὶ δῦ ἀθβουϊ 1: πθαὰθ θηΐτη ἀπᾶ φιλία κοινωνικὴ 
ἴπ ΟἸμὐ 8 ουὶῦ. [Ιἢ απ απδρβύϊομθ νϑυβαῦαν ΟΡ. 12. 

1 Ὑ68 βιυηξ τοὶριιδίίφαος σΟΉ [ΟΥ̓ ναὐίογο8 χιιας 80 ἴοοο ρῬγοϑαπᾶαο ἰηΐ, 
ἐοξἑἀοηχιια ἔμ. χιιαβ ρεν ργαυϊέαίοηι ρμοξογένιην, αἰνεην δυύίηη. σοηιϊηνοαιηι ριι- 
ὑϊίσας βαϊίὶ ργαοροπιηξ, ἐΠας ἀοσεοπογαηέ ---100 Ὁ 22, 7) Ἴυογβαθ απέθηὶ 
ἐογύην χιὶ οἱυϊξαέοηι, γοσιιηξ δογιηῖχιιο χιυὶ ραγοηξ τα οηο8. μέθυ 86, χιίαθ 
ἤας ναγἱοξαϊε παβουέμν (8 ἀΐυογδα φοθόγα κοινωνίας πολιτικῆς) δα 81- 
ηυϊξιαἴηα ἀοηιοδβέϊσαο βοοϊοέαϊβ ρενϑριοϊαγιίιν. ΦῬαΐον οηιῖηι γοσὶδ ϑιηιι 8, 
αἱ ἐψταπηΐὶ 8ὲ αϑδιίαξμν ραϊγίἃ ροϊοδέαϊε; πηιαγίένι5 προγθην σιδογηαΐ εὐὲ 
ρἱοθθηι ορἐϊηιαΐο8, ηϊδὲ (ογα ἔῃ ηιοάιιην οἰσαγοίιῖας φιὶ αὐέϊον εξ τοὶ σὰ- 
ἰϊάϊον οι οί ἃ γε ἀοηιοδέϊοα ροξϊαξι"; ἀοηίχιιο ἐγαΐγιηι βοοϊοίαβ ἔεγ6 ροριι- 
ἰαγὶβ δὲ τὐ ἐη ἐϊηιοογ αἰ οἰυζιηι; 86 δα ἀοηνιι8 οτὶ πθηιο Ῥυαθοδὲ οηιηιηι 
αἰοηιοογαξίσιυ οοοέμηι οαἰδεοὶ --- 1101 ἃ 9. --- ιιαϊὲβ ἐρσιέξι ταΐο τοῖ 
βοοϊοέαβ ἐογην χυὶ ἦν οἱυϊέαΐε υοἷ ργασβινηξ υοδῖ ραγεηΐξ 970 αἰυεγβά. τοὶ 
γιιϑηοαο φΟΉ [οΥἠιαϊογιδ 6886 υἱάθέμ: ἰα]8 δὲ απιϊοϊέϊα ἐηέον οοβάθηιν 6ῳ- 
δἰδίοί. Αἰχιια μὲ ηιοῦο βοοίθέαβ δογίην χιὶ ἴηι οἱυτέξαίε τᾶ ϑιηΐ ῬΕΥ 
εἰοηιεβέϊοας βοοϊοέαξίβ σοηογα ἐἰϊϊιδέγαία ε8ὲ, 8ῖ6 7αθὶ απιϊοϊέϊας οἷοϊἽτβ 
δόπεγα ἐξοηι 06} απιϊοίἐα5 χίαθ ἀοηιὶ ἐηέου ραγοηΐθβ Τἰδογόβηιιο, ὑμέθι δοΉ- 

ἥ 80 
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τον δν Ὁ πολιτείας δ᾽ ἐστὶν εἴδη τρία, ἴσαι δὲ καὶ πὰρεκχβάσεις, Θ 
ὙΠ΄ οἷον φϑοραὶ τούτων. εἰσὶ δ᾽ αἵ μὲν πολιτεῖαι βασιλεία 

ὙΠ τὲ καὶ ἀριστοκρατία, τρίτη δ᾽ ἡ ἀπὸ τιμημάτων, ἣν 
τιμοκρατικὴν λέγειν οἰχεῖον φαίνεται, πολιτείαν δ᾽ αὐτὴν 

86 εἰώϑασιν οἵ πλεῖστοι καλεῖν. τούτων δὲ βελτίστη μὲν ἡ 

βασιλεία, χειρίστη δ᾽ ἡ τιμοκρατία. παρέκβαδις δὲ βασι- 
πον λείας μὲν τυραννίς ἄμφω γὰρ μοναρχίαι, διαφέρουσι δὲ 

82. ΚΡ εἰσὶ μὲν πολιτεῖαι. 88, ΚΡ ἀριστοκράτεια. δ᾽ ἡ ἀπὸ] ΚΡ 
δ᾽ ἀπὸ. 

υισοθ, ἐρίου Κγαΐγο8. ϑιϑγυὲ ἐἰϊΠυυδέγ Θγνν" --- 1101 ἃ 80, ΟὐογγιρἐαΩ τ6γῸ ηϊο- 
ηαγοϊ ἃ ἐμ. ἐψγαγηυΐάοηι, χιιογυΐαηα υἷας χινἀηινίαην οοηνηνινηι6 ἀοηυνΐγνο οἱ 80617- 
οἵδ 6886 ροίεδί, αηιοϊξίαο χιοηια υἷα» εὐἴϊιην υοϑέϊρίινην γοϊίγχιθὶ αρραγεΐ; 
βἰηυι  ἐογιθ ἔην οοἰογὶβ σογιογλθιι8 οὐυϊνέωξιν, χα ἀοργαναΐα 6886 ἀϊοία βινηΐ, 
ηἱδὲ χιιοᾶ ἐγ, ἀθηιοογαϊ Ἰαΐο ραϊοὲ τὸ κοινόν ---1101 Ὁ 10. ἥ 

Θαυύτ Ρ]αίο ἴῃ 1]. ἀ6 Πρ. (ΤΥ οχύν., Ν1Π) ἀθδτη νϑυϑῖα γϑ πὶ ῬΌΌ]1 δ πὶ 
(βθ μοναρχίαν 5θι ἀριστοκρατίαν), 'χσυπαύπον σγαᾶῆβ ἀθργωναύϊομὶβ (105 

᾿ τιμοκρατίαν. ὀλιγαρχίαν δημοκρατίαν τυραννίδα ἈΡΡΘΙΠααὺ εβἰαἰϊββοῦ, 
Αὐϊβέοθθὶθβ ἴῃ Ῥοὶῦ. αὐἱᾶθπι --- πᾶπὶ Ἐπού. 1868 Ὁ 29 5αα. αἰϊύου ορὶὺ -- 
ἀθ ιἷβ. αὐϑοβύϊομιθαβ αὐοὺ βἰπΐ πολιτείας εἴδη οὖ ἀποὺ παρξηβάσεις, 
ααθιηηϑηὴ ἰηΐθι 86. αἰρηῖία β δῦ Ῥυαυτύα 8 ογάϊπθιη μαθθδηῦ, αἱ θαβη δ}: 
1018. αἰΐω ἴῃ αἰϊατα ταυὐθίαν, ἱπᾶθ ἃ Ῥο]ὺ. ΤΠ 7 ἰδῆ οορίοϑβθ οὖ ὑδῃὶ 
γαν6 ἴῃ ϑδηᾶθιῃ ααδ8 ἷο ἴῃ ΝΊΟ. οϑὺ βϑηθθηθίδιη ἀϊδραύανὶῦ, αὖ 'ρβ8 
γτ65 ῬοΙ οογατι ἱπύθυρυθῦϊθυβ Ῥθυυλῦῦ οὖ ροβδὶῦ οὖ ἀθθθαῦ. Τὰ σνϑῖο, 

, αυοηΐδιη δ ΝΙΘοΙδομθούθμι γαύϊοπθμι ποϑοθημάδιῃ ἔμοϊδ, δἀπούθὝιν νἱ- 
θυ Βᾶποὸ ἀϊθρυϊεαύϊομθμη ἃ. Ὁ 60 Θομβουιρίδηι 6586 αἱ Ῥο]τίοω ποπάπτη 
οομϑοουῖύ. υδιηαθδτι Θηΐτα 1ᾷ αὐἰᾶριη απο ΠΟΠμ.]]ὰ ἴῃ ΝΟ. ΘΟ ῬΟΥ 6 

᾿7υδϊοῖο. ργοροπαπίαν αὐδτὰ ἴῃ Ῥο]ύ, τϑοίθ ᾿ρϑὶ Ὀγθυτίαθ! μ}]. Ἰοοὶ {]θαὶ 
Ῥοββιῦ, ἰδιθθη δ] αὐδϑᾶάδη Τ0Χ Δρραγθαπὺ ααδ Αὐὶϑῦ. ροβέαπϑιῃ 1]. 
Ῥο]τῦ. οομβυχημηανῦ φῦ ΟἸ ΏἾΠῸ ΠΟΙ ΒΟυΙρύσσιιβ [1888 ν᾽ ἀθαίον αὺ 8110 
τηοᾶο. Υ͂. δὰ 1160 ἃ 838; ἴν. ἃ 8ὅ; Ὁ 10. 

88. τρίτη δ᾽ ἡ ἀπὸ τιμημάτων. ΔΑ ϑοοταῖθ ἡ ἀπὸ τιμημάτων ὑθδίθ 
Χοπορμουίο (Μοιου. ΤΥ, 6, 12) πλουτοκρατία 6886 ἀϊοεραύαγ; δρυᾶ ΡΙὰ- 
ἴοποιι (ΒΕ 6ρ. ὕ47 86.) τιμοκρατέα 8θὰ τιμαρχία Ἰοηρθ αἱ σθπὰβ τϑὶ- 
Ῥυθ]οδθ οϑὲ. βοᾷ στανίαβ, αὐοᾶ ἴρ8θ Αὐὶβῦ. ἴῃ Ῥο]ῦ. ογαπΐπο τιμοκρα- 
τίας πούθθ θοη δα μοῦ πδποαῦθ οοπουτηδίϊομθιη γοοϑΌαϊο πολιτείας, 
ἀυοᾶ ἴῃ ΝΙο. τοῖς πολλοῖς Ῥθυγηῖθυῦ, βϑθρίββιηθ ὩΡΡΘΙ] αν. ὙιΊᾶθαβ 
Ἰοίθαγ, τθβηθ ᾿ρβῶ ΠΟ η6 τυμοκρατέας ῬΥΟΡΥΘ ἀθβὶσπθύαυγ: ν. μοῦ, 1860 
Ὁ. 38 ὀλιγαρχία δὲ ἐν ἡ οἵ ἀπὸ τιμημάτων (διανέμονται τὰς ἀρχάς); 
τϑρυύθβαπθ ᾿ἰβίδιη Δρρϑι]δύϊομθμι, 81 Ῥο]ὐϊοῶ Ἴδη ἴπ τηϑηΐθυβ θγϑηῦ, ΘοΥ- 
τϑοὔύσγαθ βρϑοῖθηι ΒϑΟἰδαγθμι 6888. 

ϑῦ. βελτίστη μὲν ἡ βασιλεία. ϑαμπὺ 'π Ῥο]1δ. Ἰοοἱ ααϊθαβ τῇ βασι- 
λείᾳ Ῥἴωηθ εχ δθατο δυϊϑύοογδεϊ Ῥομπιδυν (1289 ἃ 80 56.); βαιὺ ααΐθι8 
γ6] Ῥυδβϑίουυι νἱἀοαύαν αὐἰβυοογαύϊα (1280 ἃ 88--- 7 8α.; ν. 1284 Ὁ 3 5646.); 
ὨΪΉΪΠῸ ταΐποβ δ ὍΏῸ γῦρο ἠυάϊοίαμ ἀθοϊαγαπάνπ ογδί, Ῥο] τ ῖοα, δαοθουῖ 
Νῖο. δουα οὈ]οαπαηίαι. -- ΟἿ δα Ὁ 8. 
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Θι; πλεῖστον" ὃ μὲν γὰρ τύραννος τὸ ἑαυτῷ συμφέρον σκοπεῖς τιν 3 
ς ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων. οὐ γάρ ἐστι βασιλεὺς 
ὁ μὴ αὐτάρκης καὶ πᾶσι τοῖς ἀγαϑοῖς ὑπερέχων" ὁ δὲ 
τοιοῦτος οὐδενὸς προσδεῖται" τὰ ὠφέλιμα οὖν αὑτῷ μὲν οὐκῦ 
ἂν σκοποίη, τοῖς δ᾽ ἀρχομένοις" ὁ γὰρ μὴ τοιοῦτος κληρω- 
τὸς ἄν τις εἴη βασιλεύς. ἡ δὲ τυραννὶς ἐξ ἐναντίας ταύτῃ" 

τὸ γὰρ ἑαυτῷ ἀγαϑὸν διώκει. καὶ φανερώτερον ἐπὶ ταύ- 
τῆς ὅτι χειρίστη" κάκιστον δὲ τὸ ἐναντίον τῷ βελτίστῳ. 
μεταβαίνει δ᾽ ἐκ βασιλείας εἰς τυραννίδα. φαυλότης γάρ10 
ἐστι μοναρχίας ἡ τυραννίς" ὁ δὴ μοχϑηρὸς βασιλευς τύραν- 
νος γένεται. ἐξ ἀριστοχρατίας δὲ εἰς ὀλιγαρχίαν κακίᾳ τῶν 

ἀρχόντων, οἱ νέμουσι τὰ τῆς πόλεως παρὰ τὴν ἀξίαν, καὶ 
πάντα ἢ τὰ πλεῖστα τῶν ἀγαθῶν ἑαυτοῖς, καὶ τὰς ἀρχὰς 
ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς, περὶ πλείστου ποιούμενοι τὸ πλουτεῖν" ὀλίγοι 18 

δὴ ἄρχουσι καὶ μοχϑηροὶ ἀντὶ τῶν ἐπιεικεστάτων. ἐκ δὲ 
δὴ τιμοκρατίας εἰς δημοκρατίαν" σύνοροι γάρ εἰσιν αὗται" 

ῷ, ΚΡ τὸ αὐτῶι. 1. ΚΌΤΌΜΝΜΡ εἴη ἢ βασιλεύς. 16. ΚΌΤ,» περὶ 
πλεῖστον. 10. 11. δὲ δὴ] ΚΡΤΙΡΟΡ δὲ. 

ῷ. 8. τὸ ἑαυτῷ συμφέρον... τὸ τῶν ἀρχομένων. Ηος ἀϊδοτίπηϊπο, 
αὐϑαθδια Ππ4 Ῥγορίθυ πῸΠΊΘ στη. ΘΟΥ ΠῚ ῬΘΠ685 α0108 Βαπηηδ Ροίθβίαβ 
δδὺ ἴῃ τπομδυοῃϊῶ Ρῥ]υυτησπι γα]θῦ, ϑὐϊατα οούθτω βϑὴδ. σϑηθτῶ ἃ ἄθρτα- 
γαϊὶβ ἀἰδουυπξ: ἀ6 οἸἱραγοῃϊᾶ ν. γυβ 14. ,,καὶ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα τῶν 
ἀγαϑῶν ἑαυτοῖς (νέμουσι). ΟἿ, 1279 ἃ 39 Ξα.; 1218 Ὁ 82. Νὰπι οἸηΐπο 
αὐδθυὶβ ἀρχὴ αἀπᾶθ ΠΟΙΏΪΠ6 810 αἷσμδ βὶὺ τὸ τῷ ἀρχομένῳ συμφέρον 
510] ργοροπῖξ, αὐ νάϊ ΡΙαίο ἀοοαϊἐ Εδρ. 8466; 8476. 

06. κληρωτὸς ἄν τις εἴη βασιλεύς. Ταΐον αὐδίθοῦ γϑστπὶ σΘΠΘΥδ 
αὰδ ῬοΙΐ. ΤΓ' 14 ἀἰϊβοθυμπηΐοῦ ποῦ οϑὺ αὐοα πῖο ἀϊοαΐασ. Νϑιη αὖ 
ογθϑῦϊ βἰπὸ αἰσυμνῆται οὐ αἱ στρατηγίαν ἀΐδιον σογυπῦ (1286 ἃ 10), αὖ 
Πουὶ πϑατῖῦ πὸ βουίθ οἰοσαηίαν. 86 τϑρτπὶ πουπῖπθ οὐ ββοθγάούθβ ααϊ- 

, ἀπ οὐ ὑπὺβ τῶν ἀρχόντων Αὐἰπθηῖβ ἱπβίρτιθβ δγϑηῦ: κληρωτοὶ βασιλεῖς 
ἅμα καὶ ἱερεῖς, λαχὼν βασιλεὺς --- ἄρχων Ρ]. Ῥοϊϊξ. 291 ἃ; 290 6. Ηἰ 
ἰρίδαν ἀϊουππέαν. ; 

8. καὶ φανερώτερον ἐπὶ ταύτης ὅτι χειρίστη: 50. ΠΟΘ τη 018 60Π- 
βέαῦ αὐυᾶτη τὴν βασιλείαν ορἐϊτηδτη 8886; τὸ ἡπαϊοίατα, αποᾶ βαρτὰ ἃ 8 
Θεαύ, ῬΘῚ Δυρατηθηξατη οχ οοπύγδαυίο ἔα]οὶτὶ νἱἀθαξατγ. 

10. μεταβαίνει 1. 6, μεταβολὴ γίνεται. Τύθτι “5΄1π6 βαθ]θοϊο οβὺ μὲ- 
ταβαΐνει 1222 ἃ 20 (1807 ἃ 29). Οπδοβέϊο σοῦὸ δᾶθο ἀθ γαϊϊοπθ τῶν 
μεταβάσεων ἀϑαὰθ δ γβ 22 αρίξαίιν: γ8 12 ἐξ ἀριστοχρατίας δὲ 50. 
μεταβαίνει; τγ8 16 ἐκ δὲ δὴ τιμοκρατέας ἴξοτα; αὖ ἀ6 ἀποθυβ σΌ που θα5 
ΟΠΠΗΪΠΟ ΠΟῚ ἀρΘύαΥ Πἶδὶ Πᾶπὸ ἴῃ ραγέθια. [ἃ αποᾶ ποξδηᾶθτα θοῦ: αὐϑῃ- 
ὑπτην β Θπῖπι απδθυθηΐθβ. 46 οἰνιξαξθ ᾿πύθυβδιδ τοῦ παθο βοϊαπξιν, δα ὅτ ϊ- 
οἰδίατ απὸ Νῖίο. ρουριπὺ ἐοία ἰβέω απδοβέϊο ταΐητβ γα]θῦ. 

4. 
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αοοντϑ πλήϑους γὰρ βούλεται καὶ ἡ τιμοκρατία εἶναι, καὶ ἴσοι Θ τ. 
πάντες οἱ ἔν τῷ τιμήματι. ἥκιστα δὲ μοχϑηρόν ἐστιν ἡ 

90 δημοχρατία᾽ ἐπὶ μικρὸν γὰρ παρεκχβαίνει τὸ τῆς πολιτείας 
εἶδος. μεταβάλλουσι μὲν οὖν μάλισϑ᾽ οὕτως αἱ πολιτεῖαι" 
ἐλάχιστον γὰρ οὕτω καὶ ῥᾷστα μεταβαίνουσιν. ὁμοιώματα : 

᾽ ἈΠ τὴ ᾿ κ ᾿ς ὃ αὐτῶν καὶ οἷον παραδείγματα λάβοι τις ἂν καὶ ἐν 
“κα, {|| “- ς . » Ἔ , "7 τῖννῃ ταῖς οἰκίαις. ἡ μὲν γὰρ πατρὸς πρὸς υἱεῖς κοινωνία βασι- 

τς "Ὡς - ; [᾿ ν τῇ “ . Σ δ λείας ἔχει σχῆμα᾽ τῶν τέχνων γὰρ τῷ πατρὶ μέλει. ἐν- 
δ.Ἀκ.- ἐννο Ὁ 

τεῦϑεν δὲ καὶ Ὅμηρος τὸν 4ία πατέρα προσαγορεύει" πα- 
τρικὴ γὰρ ἀρχὴ βούλεται ἡ βασιλεία εἶναι. ἐν Πέρσαις 
δ᾽ ἢ τοῦ πατρὸς τυραννική᾽ χρῶνται γὰρ ὡς δούλοις τοῖς 
υἱέσιν. τυραννιχὴ δὲ καὶ ἡ δεσπότου πρὸς δούλους τὸ γὰρ 

ϑοτοῦ δεσπότου συμφέρον ἐν αὐτῇ πράττεται. αὕτη μὲν οὖν 

19. ἐν τῷ] ΚΡ ἐν. ἐστιν ἡ] ΚΡ ἐστι(). 28, τις ἂν] ΚΡ τις. 

18, πλήϑους γὰρ βούλεται καὶ ἡ τιμοκρατία εἶναι 50. 116 ἴῃ απ 
τὸ τίμημα ἰδῶ Ἰπϑυϊδαξιπι οϑῦ τὸ Ῥ]αγθβ ἰπύγὼ {Ππ4 βδἰηῦ ααδαὶ οχίτα. 

: 20. παρεχβαίνειν ὑγτδηδιύινα αὖ... Θχοθάθγθ ἤποβ., Ὑιάθῦαυ ποοὺ γϑῖ- 
Ὀαπὶ οὐ βαθβϑὺ. παρέκβασις 6 ΥὙ6 τημπβίοῦ πιο ὑγδηβιαθαση οθ86: νυ. 1241 
Ὁ 28; οἵ, 1842 ἃ 34 (παρέκβασις τῶν ἁρμονιῶν καὶ τῶν μελῶν) οὐ 1290 
ὃ 24 86α. 

21. μεταβάλλουσι μὲν οὖν μάλισϑ'᾽ οὕτως... Οαῖ οῃΐτη ἔΌΡΘΥΘ 
Ῥοββὶῦ, ν8] οἱ Ἱραγυοῃῖαβ ἴῃ ὑγγδηηῖᾶδδ τη αἰδυ! γ61 ἀθηγοογα ίαβ Ῥυ]815. ὑγ- 
τα ηἷ8 Θχβίβέθυθ ΟπδΙΠ ΥΘΥΌΤΩ ἱΠΠ ΡΥ Ϊβ ἴπ ΡΟ]. Ὑ1Π ΘΧθι }]α βα 18 
τησϊξεν οομητηοτηοταία βαηθ. πιὸ ν. 1980 Ὁ 8--90. 

29. 5. ὁμοιώματα δ᾽ αὐτῶν 1. 6. τῶν πολιτειῶν ν6] ρούϊυ8 τῶν κοι- 
νωνιῶν αἀαδ ἴῃ οἰνιίαία ἰπΐθυ τοὺς ἄρχοντας καὶ ἰοὺς ἀρχομένους ϑιιηῦ., 
Ουδθ σϑῆθτῶ ϑοοϊθίαθαμι 81] Ῥ6Ὶ τὐϑι ἀογηθϑέϊοατη 1Ππβἰταπᾶδ βαμὲ, αὖ 
ἰΐθτα δῶρ. 18 διηϊοι 86. θοταπᾶάθαι δια ἀοτηθϑύϊοαυη ἔδυ] αυι αΐθυη τονο- 
οαπύαγ, δρραγοὺῦ ἱρβὶ Αὐἱϑύουθιὶ μΒοὺ ρϑπαβ βοοϊθίαδιιπι ἃ ὩΙΉ]ΟΙ Π] Δ ΌΤΩ, 

, αποᾶ ἴῃ τορυθ]οῶ οϑῦ, ταΐϊππβ νἱαθὺ! Θοτηρουύπμι 6886. Θυϊᾶ Θηΐτη 
ΠΟΙΠΘ Τὸχ ἴω ὑδπι πλτ]ο5. ὩμΊ008. Βα ΌΘΌϊΌ αὖ ΡΙΘτόβαὰθ ἔουύθ πθ πογθυιῦ 
αὐϊάρτα φίλους δὲ πῶς ἄν τις εἴποι λανϑάνοντας ὡς ἔχουσιν ἑαυτοῖς 5“ 
116θ.4. 2. Υ. δὰ 1189 Ὁ 96. 

91. πατρικὴ γὰρ ἀρχὴ βούλεται ἡ βασιλεία εἶναι: δἀδαίαν οορτία- 
ἰΐομπο ὅ τε Ζεὺς βασιλεύς ἐστιν 

91- 82. ϑιυιπὺ ἴπ τὸ ἀοπηθϑυϊοῦ οὐΐαιι τῶν παρεκβάσεων ὁμοιώματα 
καὶ οἷον παραδείγματα (γ8 232); οὐ ὑγταπηϊᾶοβ αὐἰάθιη ἄπο ἀϊγουβδ; 
ἀαογαχῃ αἰξθυαπι (αὕτη. μὲν οὖν γ8 80) 50 Ἰο00 τϑοῖθ μαρϑὺῦ, αἰδθιτιπι 
ῬΘῚ 88 οἸηπῖηο παρέχβασις (ἡμαρτημένη γ8 81) θδύ. 

80. τὸ γὰρ τοῦ δεσπότου συμφέρον ἐν αὐτῇ πράττεται. Θπδιηαθδηι 
δηΐτα τῷ φύσει δούλῳ 5ογνιζαπη οοπάποϊδ, ἰδτιθη ἄρχει (ἡ δεσποτεία) 
πρὸς τὸ τοῦ δούλου συμφέρον κατὰ συμβεβηκὸς (μόνον) 1278 Ὁ 83 5βηα. 
-- ηἰδὶ αὐποᾶ ο]ϊαυϊα ν6] ἴπ βϑυνὶβ μπαπηδηϊίαν ἀπάτη οϑῦ, Υ. 1101 Ὁ 

“-“ 
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θ ὀρθὴ φαίνεναι; ἡ Περσικὴ δ᾽ ἡμαρτημένη᾽ τῶν διαφεφόν- 1160 81 

τῶν γὰρ αἱ ἀρχαὶ διάφοροι. ἀνδρὸς δὲ καὶ γυναικὸς ἀρι- 

στοκρατιχὴ φαίνεται" κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἄρχει, καὶ 
4 » τι Ὡ ι » ὦ ΓΙ ν᾿ Α ς , 

περὶ ταῦτα ἃ δεῖ τὸν ἄνδρα᾽ ὅσα δὲ γυναικὶ ἀρμόξει, 
" ΄ ΩΣ Δ ς , ᾿ ΄ ς δετν ᾽ ᾽ 

ἐχείνῃ ἀποδίδωσιν. ἁπάντων δὲ κυριεύῶν ὁ ἀνὴρ εἰς ὁλι- 8ῦ 

γαρχίαν μεϑίστησιν᾽ παρὰ τὴν ἀξίαν γὰρ αὐτὸ ποιεῖς καὶ 

οὐχ ἡ ἀμείνων. ἐνίοτε δὲ ἄρχουσιν αἱ γυναῖχες ἐπίκληροι τι6ῖ 
53 ἕ 3 Χ ,  Ἀρα ᾿ 3 ΄ 3 ν Ν - 

οὖσαι οὐ δὴ γίνονται κατ᾽ ἀρετὴν αἵ ἀρχαί, ἀλλὰ διὰ πλοῦ- 

τον καὶ δύναμιν, καϑάπερ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις. τιμοχρα- 
τικῇ δ᾽ ἔοικεν ἡ τῶν ἀδελφῶν ἴσοι γάρ, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον 

ς ΄ ’ ΄ ἽἊ κ ἴδ ς , 
ταῖς ἡλικίαις διαλλαττουσιν᾽ διόπερ ἂν πολὺ ταῖς ηλικίαις 

διαφέρωσιν, οὐκέτι ἀδελφικὴ γένεται ἡ φιλία. δημοκρατία 
σι 

81. δ᾽] οχοϊῖββθ νἱδθίυς τῶν παίδων. 84. ὅσα δὲ] ΚΡ ἃ δὲ. 8ὅ. 
ΚΡ πάντων δὲ. 

1. ΚΡ οὐχὶ ἀμείνω. 2. ἴοτί. γίνεται κατ᾽ ἀρετὴν ἡ ἀρχή. διὰ] 
ΚΡ κατὰ. ὅ.. διαλλάττουσιν)] ΚΡ με. οὐ διαλλάττουσι. 6. γένεται) 
ΚΡ φαίνεται. ΚΡ δημοκρατίαι; ἴοτύ. δημοκρατικχὴ. 

8 8αᾳ. -- ῬαΘΙΙ γϑγῸ ἃ ΒΘΥΥΒ, αἰ οσυιηῦ γ8. 81; πᾶτη οὖ ἰρϑὶ οἷν θ5 βαπὺ 
80. ἀτελεῖς 1218 ἃ ὅ; 127 ἃ 11. 

81. ἡ Περσικὴ δ᾽: νἱᾶθ ἀῆποη ταύϊο τοὶ ροβύπ! θυ ρᾷθηθ ἡ Περσικὴ 
δὲ τῶν παίδων. 

88. κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἄρχει. Θυυμη ν8 82--1101 ἃ 8. 510}1}}- 
ἐπᾶο ἐπι ὠριστοκρατικῆς ὕππι ὀλιγαρχικῆς κοινωνίας ἢ ἀρχῆς ἀπᾶθ ἀοτὶϊ 
οδὺ δχβι δϑαΐαν, ργορυίΐυμη 6586 νἱάθέαν τὸ κατ᾽ ἀξίαν οἱ τὸ παρ᾽ ἀξίαν 
(υ5 86). Νιιαΐσυμη μος ἴῃ σόπογθ ἡ ἀξία, απᾶθ ἀρίαθθ ουβοσναπᾶβδ δϑὺ, 
ΒΆΘΡΙα5. απδουθαῦ αὐδὰ ἃρια ραίγθϑ 80 γθρθ8, τηδρίβηαπθθ νϑὶθῦ αὐϑπι 
ἴηου ἔγαύγοβ οἰσθβαῦθ ἀθπηοογαύϊθ ααἱ Ραγ65 υἱαἀ θην 6886. 

1. ἐνίοτε δὲ... ἐπίκληροι οὖσαι: ἰταπδὶν ἰσίθαν ἀποίονϊέαβ τηδῆου 
Θἃ 608 αὑοβ ρσυιθθυμδι ἀθοθθαῦ, γνϑὶαῦ 81: ααἱ ΠΌΘΟΥ ἴῃ ῬΥΪΟ ΘΌΠΘΥΘ 
ραύγιθυβ νυϑ]οηῦ ἱπιρογασθ. 6 τ, αὐἱρρθ ααδ8 ϑ'ραγίαη!β ρμο ἰββίτη τα 
οἴ!οουιῦ, ν. 1270 ἃ 238 βαᾳ. οὖ 1209 Ὁ 88 βΒα. (πθατθ δηΐτη τα] 1θσατη ΟΡα- 
Ἰομύϊω ἀπ ἴῃ οδιιϑᾷ οϑὺ, δὶ αὐϑηᾶο Ἰαβίο Ρ]ὰ8 ρο]]θηΐ). 

8 --9. ϑαρδιθϑῦ ὑθυξίαση σοπὰβ χορ Ὀ]1οδ6 ἰογϊδαπθ παρέκβασις: 
ααδ ἀοπι ἱπίθυ ἔγαΐγθβ τηβχίτηθ βἰ μα ὐπαϊηθηη Βα ὈΘηῦ. ΟἸΔΠΪπΟ ΘῃΪπὶ 
μαυα Ἰαύθϊξ, αἰνθυβῶ ρϑποτῶ απδ8 1π οἰγιζαῦθ αὐϊάθη αἰγθυχία βιηῦ ᾿π 
τ ἀοιπθβύυϊοα ὑηδ οὐ βίη] 6886, ταὖ πῶ ἀοιηι8 θθαΐω γορηπηι ἃγιϑίο- 
οὐδ ϊατῃ ὑππ ον πὰ 1ηὗγδι 58 μαθθαί. 

4. πλὴν ἐφ᾽ ὅσον ταὶς ἡλικίαις διαλλάττουσιν. Οαοάδὶ Θαΐπι ηἷ- 

πΐππὶ δϑίαϊθ αἰργαπῦ, δαῦὺ ἀθβιίπθηῦ ἔγαύῦθυμθ δυηϊοὶ 6886 --- ἀποιηοᾶο 
ΘΏΪΠ ΥἹΙ ΡΈΌΘΙΙ 810 οἰμίσαθὺ ((105 Ὁ 30 ξα.) --- ἁαῦ τὶ ᾿πύθι 856 ἐβπατδηῃ 
Ρδέγὶ ραγθθαμπῦ; πᾶ πᾶσα οἰκία βασιλεύεται ὑπὸ τοῦ πρεσβυτάτου 
1252 Ὁ 20. 

6. δημοκρατία δὲ: ΚΡ δημοκρατίαι. ϑουρδίδ, εἰ ἴδον, Αὐϊβὺ. δη- 
μοκρατικὴ δὲ (80. κοινωνέα γ0] δῖ φιλέα), τι ἱπ τϑ]α αἰὶβ σθηθυῖθυβ. 
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ποιαῖδὲ μάλιστα μὲν ἐν ταῖς ἀδεσπότοις τῶν οἰκήσεων (ἐνταῦϑα 9 15 
γὰρ πάντες ἐξ ἴσου), καὶ ἐν αἷς ἀσϑενὴς ὁ ἄρχων καὶ 

“Ἅ.. ἑκάστῳ ἐξουσία. 
τ λλλ τὸ καϑ' ἑκάστην δὲ τῶν πολιτειῶν φιλία φαίνεται, ἐφ᾽ ι5 

οἱ “Δ..-- 7 “νον: ὅσον. καὶ, τὸ δίκαιον, βασιλεῖ μὲν πρὸς τοὺς βασιλευομένους 

ἐν ΛΑυσῥηνδν ἐν ὑπεροχῇ εὐεργεσίας " εὖ γὰρ ποιεῖ τοὺς βασιλευομένους, 

ἐς: τ -- 7ώ “γτς- ξἔπερ ἀγαϑὸς ὧν ἐπιμελεῖται αὐτῶν, ἵν᾽ εὖ πράττωσιν, 

π΄ - τἶωΗ χ ὕσπερ νομεὺς προβάτων" ὅϑεν καὶ Ὅμηρος τὸν ᾿᾽4γαμέ- 
ἀν Δ ἃ [λ 

᾿ ΠΣ ΑΟΥ ΡΘ, δὴ Ξ ,΄ ᾿ Ὑπτς 2 , » ΄ . 
Γγ, ἵ 1. μαλισταὰ μὲν ἐν ταῖς ἀδεσπότοις τῶν οἰκήσεων. Ορροπιηύαν 

μεδρενο κοαβθδο ΔῈ ὅπλῳ (μὲν οηΐτι, οὐθαξαπι 500 δέ, οχοὶριθαν γ8 8 ΡῈῚ καὶ) θ88 ἀοχηπβ αὐδὸ 
ΟἸΠΪπῸ οδρὶΐθ οαγθηὺ 115. ααἴρυβ ᾿τ Ὁ60 11} γ6] πορ]ορσθηΐθθ ργϑθθαηΐ. 
Ῥισαμέαν φαΐθαι μαθα τὴ8]6 οἰκήσεις, αὐὑδ8 πο βαπὺ οἰκίαν πθᾶσχη 
οἶκοι. ΙΧ Θηΐτη δύω ἀθηηοοταύϊω ἃῸ ὡπδγομία αἰ δυθῦ; πθὸ ργοΐθοῦο [Ὁ] 

ὑαπύτι οχϑιβύθυ 1 δηΐθ ἔπουιὺ {ϊτηοογαίϊδ. 
10-- 10. Ηδο οἂρ. ἃ βΒοοϊοῦωθα τ ρΘ ΠΟΥ 5 δα ἰρβῶβ φιηϊοῖυὶδ8 

Ῥουριθασ. Θὺδ ἴῃ τ6 ῥυϊὰβ θᾶ86 αἀπδ ἴῃ βϑηῶ τϑριθ]]οῶ βαηὺ οὐποίδθ 
δ Βοϊναηΐον --- ἃ 80; βραπαμῦαῦ βὰ0 ογαΐπθ, βοᾷ πορ]θοϊῷ οἹἹραγομϊῶ, 
αὐδ ἴῃ ἀδροηθγαύᾶ οἰνγιθαῦθ θ886 ροββιπὺ --- Ὁ 10. Αἀάϊξαγ υθίαπθ αὖ 
οδΡ. 12. 5βἰμὐπᾶο. ἃ τ ἀοτηθϑύϊοῦ ρουϊδω, βορὰ οὐϊδπι τοῦ δικαίου 18 1ὶ 
ΤᾺΣΒᾺΒ γαὐο παρούαν (ἃ 11. 21. 2ὅ. 80. 84: Ὁ 2. 6. 9), γ. δὰ 1100 ἃ 238. 

10. καϑ᾽ ἑκάστην δὲ τῶν πολιτειῶν φιλία φαίνεται ἐφ᾽ ὅσον καὶ 
τὸ δίκαιον. Ατηϊοϊίαθ απδθ κατὰ τὰς πολιτείας ϑαπῦ ΘΟΙΌΤΩ βαπῦ 8. Π11- 
οἰδίαθ ααὶ ρυϑθδαηῦ οαπὶ 118 4α] “δαθογηδηύαν, βοἀθιπαὰθ τὸ δέκαιον 
ϑρθοίαῦ αποὰ ἀϊοϊξαν ἐπὶ ταὐτὸ εἶναι ν6} ἐπ᾽ ἴσον διήκειν (1160 ἃ 8). 
Αὐααὶ 81 γϑιὰϑ ΥῸΧ (05 11) οὕτα 115. ααϊθὰ8 ᾿πηρογαῦ οοτηραγθύαν, οὖ Γ68 
ἀοσοῦ πθαὰθ Αὐὶϑὺ ἱπῆύϊαβ τὸ νἱχ ᾿πύθυ αἰγϑγηατιθ ραγύθμι διηϊοϊ 186 1ο- 
ΟΠ Θ586; Π60 Ιηΐητ5 ἠπβύπμη, αποᾶ αὐἰᾶθπι Νίο. ΒΕ ἀοἤηϊδαμη. οδὺ, δὰ 
Ἰομρθ ἃ]ῖοβ τϑίοσξασ. Υ. δηΐη 46 αιιϊοϊ ὑϊῶ 1109 ἃ 1 οὐδὲ γὰρ τοῖς 
βασιλεῦσιν ἀξιοῦσιν εἶναι φίλοι οἵ πολὺ καταδεέστεροι: ααἷ8 Φαξθιη οὐ 
πολὺ καταδεέστερος, 51 στπὶ 60 ἃραίαν ου͵ἦὰ8 γἰσύαβ π6 συμβλητὴ ααἱ- 
ἄσθιι οὐ ααἱ ἀθὶ οϑῦ ᾿πβῦαυ ἰηΐθυ Βοιηΐηθβ (1284 ἃ ὅ. ὁ; 10..10ὴ)} πΒ8ὕπτῃ 
γοῖὸ δαδίνιμιαβ ΒΕ 10 ἐπὶ ἐλευϑέρων εἶναι καὶ ἴσων ἢ κατ᾽ ἀναλογίαν 

᾽ ἢ κατ᾽ ἀριϑμόν αἴατπο πίον 1105 ἐν οἷς ἐπεφύκει εἶναι νόμος (1184 ἃ 
οὔ--80; Ὁ 14); αὖ γϑύτιβ τὸχ π6 κατ΄ ἀναλογίαν αὐἱάθτῃ. ἴσος Θϑύ, 51. υ]- 
ἄθιη πα] μι ἴῃ 1110 οδὺ τὸ συμβλητόν; πραὰθ οϑὺ κατὰ τοῦ τοιούτου 
νόμος (1284 ἃ 8---Ἴὅ; 1Ὁ. Ὁ 9ὅ---84). Ετρὸ ἴῃ ορὑϊπηᾶ τοὶ ρα] θα 6. ὁοπ- 
ξογυηδθϊοηθ, αὐ τηϑρῚ5 ϑαραδύαση οὐ ρουϊθοξαση βοοϊθίδ δ σΘητι8. ΠΟ δϑῦ, 
φιλίας οὐ τοῦ δικαίου παυὰ ἰὰ τηα]ύατα οὐ. Αὖ ἴπ ἀθργδναῦαῶ αὐϑάδηι 
Ῥ]αυπαθσα.,, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἐπὶ πλεῖστον 50. αἵ φιλίαι καὶ τὸ 
δίκαιον“ 1161 Ὁ 9 -- Βθὰ “Θηἶπὶ Βουϊρ δῦ Αὐὶβῦ, ἰδύο ἰοθὺ πλεῖστον 56 
ποη βουϊρβὶῦ, βθηὐθηύϊο ὅτι ἐπὶ πλεῖστον Ῥγὸ ὑϑύαταῃ τοὐίομθ 1111 γαῦα 6880 
οροτύθαῦ.. Θαυδδγθπάστῃ ἰρὶθαν πιὰ βοὶστὶ ροβϑιῦ αποιηοᾶο Αὐὶβῦ, τϑῖὰ 
Βουᾷ ἰΐω [δοίη οχρθάϊγθ νοϊαθυϊῦ; δὐΐαιαθθ ἀσὰτη Πᾶπο ἴῃ ρδιῦθπι 
ΝΙοουιβομθῶ ἐδοθαπὺ ῥουυϊηθαύα αθ τθ5 τπθχίτπηθ δὰ Ῥοϊιίοο, βα ϊβ 810 ἀ1- 
οἷο αἰ δουϊέαύοτα αὐ] 1556. 

14. ὥσπερ νομεὺς προβάτων 80. ἐπιμελεῖται : ποΐο γ6] 6 Ῥ]αΐομθ, 
νοὶαὺ Βϑρ. 84 ὁ, ΘΧΘΙΙΡ]ο. 

ΒΨ ΨΨ ΨΥ 

ὌΨΙ. ΡΨ} ΨΥ ΨΥ 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. Π18Β, Θ᾽ 19. 18. δδο 

Θιϑ μνονα ποιμένα λαῶν [εἶπεν]. τοιαύτη δὲ καὶ ἡ πατρική; τιδῖ α τὸ 
’ - -" 3 ,ὔ ἮΝ " Ἁ «Ὁ 

διαφέρει δὲ τῷ μεγέϑει τῶν εὐεργετημάτων αἴτιος γὰρ τοῦ 
εἶναι, δοκοῦντος μεγίστου, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας (καὶ 

τοῖς προγόνοις δὲ ταῦτα ἀπονέμεται) φύσει τε ἀρχικὸν 
πατὴρ υἱῶν καὶ πρόγονοι ἐχγόνων καὶ βασιλεὺς βασιλευο- 

-" ξ » 

μένων. ἐν ὑπεροχῇ δὲ καὶ αἵ φιλίαι αὑται" διὸ καὶ τιμῶν- 30 
ῳ Ἁ , .) ’ ᾽ δε Ὁ ᾽ ᾿) 

ται οἵ γονεῖς. καὶ τὸ δίκαιον δὴ ἐν τούτοις οὐ ταὐτὸ ἀλλὰ 
᾿ 2. γω», [2 " Χο , 2 Χ Ν Ἁ 

τὸ κατ᾽ ἀξίαν οὕτω γὰρ καὶ ἡ φιλία. καὶ ἀνδρὸς δὲ πρὸς 

γυναῖκα ἡ αὐτὴ φιλίως καὶ ἐν ἀριστοχρατίᾳ᾽" κατ᾽ ἀρετὴν 

18. [εἶπεν] οἵα. ΚΡ. 11. 18. (καὶ --- ἀπονέμεται)] ἔονῥ. τοούϊαβ. πποῖβ 
Βθοϊπαθηΐαν. 18. ΚΡΤΙΡΟΡ προσνέμεται. 

16. ἡ πατρικὴ ἱ. 6. (οἴ. νβ 11) ἡ τοῦ πατρὸς πρὸς τοὺς παῖδας 
φιλία: οὐ Ῥουριθαῦ γ8 16 αὐδδὶ πο ἡ πατρικὴ 864 ἴρ58 ραύϑυ αϊοῦτβ ἰδ. 
αἴτιος γὰρ τοῦ εἶναι...“ 

18, καὶ τοῖς προγόνοις δὲ ταῦτα ἀπονέμεται: ΚΡΊΤΙΡΟΡ προσνέμεται, 
αποα νουρτ Αὐϊϑυοῦθ!! πο ϑϑὺ αβιδωύαχα; γ. 1287 Ὁ 38 τὶ ἴα παροὺ 
γί. Κη δοοαγαίβ πο Ἰοοὰβ ρουρθηάαξαν, ἴογβιθαπ ἀυθιϊθῦθ δηποι 
οἸαηΐηο ἰβέω τῶν προγόνων τηθηξίο γ8 18 6 τηρᾶϊο 810 ὑο!] θα. Θααπι 
Θῃΐμὶ Ῥουραίασ φύσει τε ἀρχικὸν... πογυτῃ αὐἱᾷ αδαάϊδαγ, ποὸπ απὸ 418- 
ΟΥππθη ἱπέθυ ραύγοβ (ἄγ οβυθ) δίαπθ ᾿μέθυ ΤΘΡῈΒ ΔΙΏΡ] 15 Θχρομπδίαν (δια- 
φέρει δὲ γ5 16), 564 αὖ 5ἰτα πο θογταπᾶθηι ἰπίου 56 (τοιαύτη δὲ καὶ 
γ8 16) ἀδρίπραίξαν: αἰϊπαὰ οηΐτη τὸ φύσει ἀρχικόν, «αἸϊὰἃ τὸ εὐεργετικόν 
(υ5 12. 16). Θυοάβὶ ταΐϊο βϑηὐθηίίαυτιπι μαθο δὲ, τπο]οϑύω ἰδία τῶν προ- 
γόνων ταθηθο νβ 18 νἱτῃ οτγαύϊοηϊβ Ἰηΐγησθυθ νἹἱἀθὈϊθτν. ΟἿ, δὰ 1162 ἃ 8. 
-- Μυϊΐο δυΐθιῃη ἰϊδπὶ τϊηὰ8 ῬγΟ Δ Ὀϊ αν, φύσει τε γὰρ... “ αὐοὰᾶ 
ΤΡ οχμῖθθηῦ: πᾶμπ ΠΘ6 ψΘυτπι ϑϑὺ τε γὰρ ἰάθη 6886 αποᾶ,, Θὑθηΐμη 
πθ0. Ἰαϊϊπδθ Ῥαγέϊοαϊαθ ,, Θὐθηΐτη “ Εἴο Ἰοοαβ. δϑβί. 

20. διὸ καὶ τιμῶνται οἵ γονεῖς: οἵ, 1194. 8. 39 ἐν ὑπεροχῇ γάρ᾽ τὸ 
᾿ δ᾽ ἀγαθῷ ὑπερέχον πᾶν ἐντιμότερον αἴατο 1168 Ὁ2 τῷ μὲν ὑπερέχοντι 
τιμῆς (πλέον δεῖ νέμειν)... τῆς μὲν γὰρ ἀρετῆς καὶ τῆς εὐεργεσίας ἡ 
τιμὴ γέρας. Οὗ, 1169 ἃ 19 54αᾳ. -- ΟὈτατηθτηογαξῖβ ραγθηὶοτιβ (οὗ γονεῖς) 
Ῥᾶθῃβθ πορίθρυηϊιν τϑρθβ, ἀθ αὐἰδὰβ ρεῖηο ἰἴοοὸ αρίίαγ; συ. δᾶ 
γ8. 22 -- 2ὅ. 

-91 8. καὶ τὸ δίκαιον δὴ... Τία, 6Χ ἄθαπο βαπὺ δώκαιον οὖ τὸ φι- 
λικόν, αὖ τηοᾶο 6Χχ ποὺ ΠΠ]πα (γ5 21), τιοᾶο δχ 110 μος {]Πυβέγοίαν (οὕτω 
δὴ καὶ ἡ φιλέα ν8 39; καὶ φιλέα δή Ὁ 8). 

22. τὸ κατ᾽ ἀξίαν γ. διὰ 1160 Ὁ 88. 
22 --ῦ. καὶ ἀνδρὸς δὲ... [6 δπιοιϊεϊα, ἔπτη θᾶ απᾶθ ἴῃ ἃτίβθο- 

ογα θᾶ οβῦ, ὕππι (γ8 2 --- 80) οἂ απδθ ἴῃ ἐἰπηοοτα ϊα οϑὺ ἴδ ἤατὶ ἀρίθαῦ 
ἀπᾶϑὶ ἔδηα ]] γι αῦθα ἀουηθβέϊοαθ, χαὶ αβοῦπι οομπηροπὶ ρΡοββαπὲ, ρίδπθ 6ο- 
ἄθιη Ἰο00 αὐδοβύϊοηϊβ δίαπθ 1186 βἰπῦ; βθὰ ἰΐῶω αὐδδὶ δῸ ἰηϊξίο οᾶρ. 
(υ5 10) ῥγοροβίξαιμη ϑββοὺῦ, καϑ᾽ ἑκάστην δὲ τῶν τε ἐν ταὶς οἰκίαις 
κοινωνιῶν καὶ τῶν πολιτειῶν φιλία γίγνεται ὁμοία τις"". 
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τοι. γάρ, καὶ τῷ ἀμείνονι πλέον ἀγαϑόν, καὶ τὸ ἁρμόξον ἕχά- Ὁ ιτ5 
ϑῦστῳ᾽ οὕτω δὲ καὶ τὸ δίκαιον. ἡ δὲ τῶν ἀδελφῶν τῇ ἕται- 

ρικῇ ἔοικεν" ἴσοι γὰρ καὶ ἡλικιῶται, οἵ τοιοῦτοι δ᾽ ὁμοπα- 
ϑεῖς καὶ ὁμοήϑεις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἔοικε δὲ ταύτῃ καὶ ἡ 

κατὰ τὴν τιμοχρατικήν ἴσοι γὰρ οἵ πολῖται βούλονται καὶ 

τς ἐπιεικεῖς εἶναι" ἐν μέρει δὴ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐξ ἴσου οὕτω δὴ 
ἡ. ἀΞ μλ ας... 80 καὶ ἡ φιλία. ἐν δὲ ταῖς παρεκβάσεσιν, ὥσπερ καὶ τὸ δί- ς 
ΚΑ - ΣΕ... καιον ἐπὶ μικρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ φιλία ἐστί, καὶ ἥκιστα ἐν 
ξαλς, κτ͵  ς. τῇ χειρίστῃ ἐν τυραννίδι γὰρ οὐδὲν. ἢ μικρὸν Ψιλεκο: ἐν οἷς 

ἜΘΕΙ “ὡς γὰρ μηδὲν κοινόν ἐστι τῷ ἄρχοντι χαὶ τῷ ἀρχομένῳ, οὐδὲ 

φιλία" οὐδὲ γὰρ δίκαιον" ἀλλὰ οἷον τεχνίτῃ πρὸς ὄργανον 

26. γὰρ καὶ] ΚΡ καὶ. ὁμοπαϑεῖς} ὁΧ ἀπὸ (αὖ νἱᾶ.) ΚΡ, ὁμομαϑεὲῖς 
οοὐ. 21. ἔοικε δὲ] τὼ ΚΡ ΜΡ, ἔοικε δὴ ΒΕΚΚ. ο. οοὐδ, 28. ΚΡ 
βουλεύονται. 81. φιλία ἐστί] ΚΡ φιλέα (66 1η816). 88. καὶ τῷ] 
ΚΡΟΡ καὶ. 84. ἀλλ οτι. Κ. ὁ Ἐν 

234. καὶ τῷ ἀμείνονι πλέον ἀγαθὸν καὶ τὸ ἁρμόξον ἑκάστῳ 1. 6. 
κατ᾽ ἀξίαν, αὖ οἰΐδγη ἴῃ ῬΥΪΠΙΟ ὍΠΟΥ γ8 22 δσδΐ. 

ῶὅ. ἡ δὲ τῶν ἀδελφῶν τῇ ἑἕταιρικῇ ἔοικεν 1. 6. ὁμοιοῦται (1162 ἃ 1). 
Ἠδθ αὐἱάρσηι διηϊοϊ ἴθ Ρ]θγασηααθ οοιηροπαηῦυν γ. 1159 Ὁ 82; 1161 8; 
1102 ἃ 985. Ἧ ἕταιρικὴ γοῖο ρυᾶθ οδϑύθυϊβ σϑύῶὼ διμηϊοϊ θα, δῦ Ῥυόρυΐθ 
αἸοία: ν. οὖ δᾶ 1161 Ὁ 12; δἴατθ 1111 ἃ 14. 16. 

21. ἔοικε δὴ ταύτῃ καὶ ἡ κατὰ τὴν τιμοχρατικήν (Βοκκ.);. Κυμνυ 
δὲ (το δὴ), αποὰ τϑούμμη 6586. Ὅθῆβθο; απδιηατδηι ἴῃ Βδ0 8678 ὈΓΘΥΪΌΤΩ 
Θμαὑ] αὐ ]οπτΠ Τηΐητι8 ΘΧΡΥΘΒδαη οδῦ αἀπομδη τηοο ΒουΡίοΥ βίπρτ]α 
νοῦ Ἰηΐου 56. οοπ͵αποῦδ, 6886. [Γηθουργθύθυϊβ καὶ ,ναὖ τηοᾶο ἡ ἑταιρικὴ 
ἐγαΐσαση Δηη] οἰ 1886. 51 11}15. νἱἀοθαθαγ “. ῬΟΥΙΓῸ ὯΘ τιμοκρατικὴν [α]θατα 
Ῥαΐθβ Θ880. ΡΓῸ τιμοχρατέαν, Υ͂. 1160 ἃ 88. 84; νοοαὺ θῃΐτη Αὐἱβῦ. τεμο- 
κρατικὴν σΘΠΠΒ Ἰρϑᾶτη πολιτείας. 

᾿ 28 8. καὶ ἐπιεικεῖς. ΟἾνοθδ οὐθῃμθβ (πη ὑϊπηοογαἐ ἃ) ῬγῸ ρϑυῖϊθυβ Πᾶ-" 
- Ῥϑηδαῦ ο] βάθιηαθ 1018 βαηῦ, αὖ αὐὐ]1οοῦ ΡΟ Ό]1ο6. νἱτὶ ὈΟΠΙ ἸΟ600 ε10. 

Θυοα αὖ βαποίαθαν οὐ 1Π]ὼ β8οι]Π]Ἱοοὺ ἐπιεικείᾳ ορῖιβ απ π0η ϑιηὺ ἀκριβο- 
δίκαιοι ἐπὶ τὸ χεῖρον (1188 ἃ 1). 

29, ἐν μέρει δὴ τὸ ἄρχειν: ἰὑταπδὶῦ Θηΐμη γ68 δαγηϊηἰβύταπαδ, 8Ὁ 
1118. δὰ 4108 ἕνα (τοῖς ἴσοις) ἴσον ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ ἢ τῆς λειτουργίας 
(4342 Ὁ 80). 

81. οὕτω καὶ ἡ φιλία ἐστί 50. ἐπὶ μικρόν: ἰᾷ αποᾷ ἀθιποπδύταναν 
ἴπ πηῷ ὑγγδπηϊᾶθ, ῬγΟΡΘὈ16 οϑὺ ἴῃ ΟἹ ρατομϊᾶ, ἀπθἰ θα !οηθιη. στανθμι 
Βεωθοῦ τὰ ἀθιηοοταύδ (Ὁ 9. 10). 

82. ἐν οἷς γὰρ μηδὲν κοινόν ἐστι τῷ ἄρχοντι καὶ τῷ ἀρχομένῳ: 
ὨΜΠ]τ ΠῚ νθγῸ τὸ κοινὸν δϑὺ, τι οἱ ὁ ἄρχων ἀθβι1ῦ ᾿πηρθυῖο 880 υἱϊ πρὸς τὸ 
τῶν ἀρχομένων (γ61 ρούϊπβ πρὸς τὸ κοινῇ) συμφέρον; γ. δᾷ 1160 Ὁ 2. 8. 
υξ ἴπ τ τηοταύαν Ευάθιηπβ 1241 Ὁ 17---34; 1242 ἃ 18 ---Ἴ19:; οοηΐ, 1π- 
βίρῃθηι Ἰοουτη 1828 ἃ 9 --88. 
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Θι καὶ ψυχῇ πρὸς σῶμα [καὶ δεσπότῃ πρὸς δοῦλον] ὠφελεῖς- τιὁ1 α 30 
Ρ "Ὁ -"- ᾿, 3 

ται μὲν γὰρ πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν χρωμένων, φιλία δ᾽ τιόῖν 
οὐκ ἔστι πρὸς τὰ ἄψυχα, οὐδὲ δίκαιον. ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς ἵππον 

» “- 4 - υ ἢ βοῦν, οὐδὲ πρὸς δοῦλον ἡ δοῦλος. οὐδὲν γὰρ κοινόν ἐστιν 
ς Ἁ « ΕΠ) »Ἤ Ἁ Φ «Ὁ »Ἤ -» 

ὁ γὰρ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, τὸ δ΄ ὄργανον ἄψυχος δοῦ- 
3 - τ 

λος. ἧ μὲν οὖν δοῦλος, οὐκ ἔστι φιλία πρὸς αὐτόν, ἡ δ᾽ ἄν- ὃ 
ϑρωῶπος᾽ δοκεῖ γὰρ εἶναί τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπῳ πρὸς 
πάντα τὸν δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης" καὶ 

΄ὕ ΄ 393. ὦ ,“ ΦΣ } Ἁ Φοῖν » φιλία δή, καϑ᾿ ὅσον ἄνθρωπος. ἐπὶ μιχρὸν δὴ καὶ ἐν ταῖς 
τυραννίσιν αἵ φιλίαι καὶ τὸ δίκαιον, ἐν δὲ ταῖς δημοκρα- 

᾿ ὡ ᾿ 

τίαις ἐπὶ πλεῖστον πολλὰ γὰρ τὰ κοινὰ ἴσοις οὖσιν. ἐν 10 

8. [καὶ -- δυδλοῦ] τϑούϊαβ δβαμῦ. 
- 8. ἢ βοῦν] ΚΡΟΡ οὐδὲ βοῦν. ἔὅ. οὐκ] ΚΡ δούλοις μὲν οὐκ. 

1. νόμου] ΚΡ καὶ νόμου. 8. φιλία] 6 οοπ].; φιλέας ΒΕΚΚ. 1]. 10. 
Κυ ἐπὶ πλεῖον. 

8ὅ. ὠφελεῖται μὲν γὰρ πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν χρωμένων. 564 Πᾶθο 
οϑὺ Π1ὰ ὠφέλεια κατὰ συμβεβηκός, ν. δὰ 1160 Ὁ 80: φαοπίδπι τοὶ αἰ} 
ΘΟΠΒΆΪΥ ΠΟ ΠἾΒῚ ἴῃ ἀϑατη ἀοτηΐηϊ, γϑ]αῦ γῖπο ἵνα αὐτὸς ἔχῃ“ 118 
Ὀ 21---81. 

4. ὃ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, τὸ δ᾽ ὄργανον ἄψυχος δοῦλος. Ηδ- 
Ὀ65 ἰρβίαβ Αυβυοίθ!β ἀντιμεταβολὴν ἀπᾶτῃ τποίοτϊοὶ ἀϊοαπί, αὖ ϑρθηροὶ 
δὰ 1406 Ὁ 239 τιοπρὲ. -- ὕευρα ὅτε ὁ δοῦλος ὄργανον ρτοτηοπᾶδ βαπῦ: 
Ῥαββίτη θηΐη Δτηΐθο95 αἀποβῆὰθ. Ὁπιϊοῖὶβ ὀργάνων ἰοοῸ 6856 ορογξθὺ: πολλὰ 
γὰρ πράττεται καϑάπερ δι᾽ ὀργάνων διὰ φίλων.....1099 ἃ 838 5.: αὐ 
ΒΟΙΥῚ ΠῚ] 6886 αϊοαμπθαν πϊδὶ Ἰπβύγατηθηζδ. 6 τ ἀΠΠροηΐθν δούστῃ ΡΟΪ. 
Α 4-- ὁ αὶ] οὐ ὄργανον πρὸ ὀργάνων ταὶ ἰδίου σοοαΐαν, κτῆμα τι ἔμψυ- 

͵ χον οὐ μέρος ἔμψυχόν τι τοῦ σώματος, κεχωρισμένον δὲ ΒΟΥ ῸΒ. (Υ6] εὖ 
Ηυὰ. 1241 Ὁ 28 Ιοαπῖδαν βθ 0» καὶ ὄργανον ἀφαιρετόν) 1988 Ὁ 28; 1. 
82: 19δδ Ὁ 11. 

. πρὸς πᾶντα τὸν δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης. 
δῖη ἰδ}18 ϑϑὺ βϑύντιβ, τη] ἴῃ ἔδυ ουθηὶ ο᾽ὰ8 οὐ σοπέγα ΟΥηπθ βου ϊΌγη 
αἰοὶ νἀθαηίαγ. ϑΞ6α οανθηάσμι, π Αυϊβθούθιθυη ῃἴο ρ]ὰβ αἰβυτηδββθ ρὰ- 
ἰθπῖαβ αἀπᾶτη Δἰβυτηδνυῦ: ναγὶθ οηΐτη τὸ κοινωνεῖν νόμου 6886. ροἐθδϑῦ. 
γιὰρ 1904 Ὁ 32. ὁ κοινωνῶν λόγου τοσοῦτον ὥστε αἰσϑάνεσϑαι, ἀλλὰ 
μὴ ἔχειν“ ̓  ὁ δὲ νόμος λόγος τις. Εοτία ρίζαν ϑγαπὲ ααὶ ΡῬοβϑιπῦ κοι- 
νωνῆσαι νόμου π60 ἰδτηθῃ ἰηΐθυ 605 βἰπὺ ἐν οἷς ἐπεφύκει εἶναι νόμος 
(1184 Ρ 14). 

8. καὶ φιλίας δή (ΒΕΚΚ. 11). Ὑηΐοβο; δὸ οθυξατα νἱἀθῦαν Αυὐ]βίο- 
ἔθιθμι βου ρβῖθβθ καὶ φιλέα δή 56. δοκεῖ εἶναι πρὸς πάντας τοὺς τοιού- 
τους (γ8 6 5.). 

9. ἐπὶ μικρὸν δὴ καὶ ἐν ταῖς τυραννέσιν....: δὴ: πη 5 ἀπδπὶ 
Ῥθββίπηθ ρυμπὺ ὑυυϑπηΐ, ΡΥῸ ΒΘΥΥ5Β Βα θΘπὐ ἱηρθησποβ ααἷθυβ ἱπιρογδηῦ. 

10. ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἐπὶ πλεῖστον: ΚΡ ἐπὶ πλεῖον, αποᾶ 
γροίθ απάθτη Βαρϑὺ 8ὶ 14 ὑἀπὰτη ἀρσαύαν αὖ ἄπο σϑπθτα οοΟτηραιθπίατ, 
Βοα νἱᾶθ υριιπηθηύατη αποα δήθ", πολλὰ γὰρ τὰ κοινὰ ἴσοις οὖσιν“; 
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ἐ ' δέ ") , Ἁ ἐ μα ,΄ 2 , , " 
» ᾿ ̓ ΤΙΘΕΡ ΤΙ ἐν κοινωνίᾳ μὸν οὖν πασὰ φιλία αὐηκ, κρθασρ φῆ: Θά 

 ὁζα δι.» ας φοῳς 

“ Ὑ.} ΜῊ ται" ἀφορίσειε δ᾽ ἂν τις τὴν τὲ συγγενικὴν καὶ τὴν ἕται- 

γγένικὰ ρικήν. αἵ δὲ πολιτικαὶ καὶ φυλετικαὶ καὶ συμπλοῦκαί, καὶ 

δ πὸ κῶς ἕ ; 18. ΚΡ σύμπλων. 
Κοινωνις ᾽ ρε ες ρπλοτοτο ἃ 

ὨΔΙΩ ΟὙΠΠ ῬΘΙ ΟἸΔΏΘΙΩ ἤϑηο αἰδραύαύοηθιη κοινὸν δῦ απο ΘΟΙΏΙΙΠ6 
οϑὺ τῷ ἄρχοντι καὶ τῷ ἀρχομένῳ (α 838), ἀυπδιξαίϊο ΠΟῚ Θδὺ ααΐπ ἴῃ ἀθ- 
ταρογα ᾶ, ααἱρρΡθ ἴῃ ̓ αυῦ οἷ ἀρχόμενοι Ἰίάθτη οὐ βἰαὺ ἄρχοντες, Ἰα ἰδδῖπιθ 
ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΟ ραύθας τὸ κοινόν. Νβοὸ τηΐηιιβ οουύαπι θβὺ, ἰύθιη φιλέας δο 
δύώιαια (απο! ϑοσπαπθ απὸ) ΡΙ ανΐίτηδ ἴῃ οδάθια ἰϑέᾶ τοὶ ρα ]οαθ οοηΐξου- 
Τουτηδύϊομθ δχϑίϑίθυθ. Υ͂. δᾶ ἃ 10. 

Ξ ὅ) Θ 14: 1161 Ὁ 11 -- 1102 ἃ 88. 

Ῥοβῥαπδπι ἀθ. διρῖοῖθ8 αὰδθ κατὰ τὰς πολιτείας βαπὺ δούαχη οϑὺ, γ}16- 

ἰω8 τῶν φιλιῶν ατδθ ᾿ιποῦδα 6 ΔΡΡΘΥυῖθ86. νἱἀθηΐαυ δῖ αἰ] ταὐϊομθ 
δααθ Ὁ ἴα ο Ῥἱδοθθαὺ ὑτῖα. ἴῃ. βθποτα αϊδροπίδαν: δαμὺ Θηΐμα δῦ συγ- 

γενική, οὗ ἴδε, αυἱάθιη αὖ Ῥυϊπασπ.ς ἡ πατρικὴ ἴῃ αἰχατηᾷαθ Ῥαγΐίθιη, ἔτ- 
ὕἤθυμϑ,, ΓΘ] ΟΣ ΘΟὨΒΘΠρΡΊΠΘΟΥΆΤη οοηβαθύϊιαο, αἀ0 δρθούθηῦ, ππᾶθ νἱμι 
βαδηη Βα θϑηῦ ἀἰθβουϊ θαπΐαν (--- 1161 Ὁ 80. 1162 ἃ 1. 10. ὦ 4); ἀοίηᾶ8 6ο- 
θη οὐἀϊμθ γὙ6] οχρι]οθύυν γ6] βιρηϊβοθῦαν, ἴῃ βἰηρι 8 γθύϑθ ἀμ ἱοἰ ἐΐδι6 
πϑαγϑιη Ὁ]6Π6 1Π6888 (-- 1162 ἃ 9. 1ὕ. 160). Βα) πρὶῦαν πα θαπᾶθιῃ 
τηοάπτῃ ρδυύγϑουαντ δῶ ἀπιϊοιυϊω αὐι88 ᾿πὗθυ οομ͵ασοθ οϑὺ (--- 1162 8, 28. 
29). - δῖπη 46 απο]θοῦ σθπθτθ δοοαγαύιιβ απδθγαῦαν απθιηδατηοαατη 
ἐγ] υ  Ὀτι5. Βοοϊβυθ αὐθηᾶατῃ βἰὐ, Π1] αἰϊαᾷ ηἶδὶ τὸ δώκαιον 1111π8. ρ'θπθ- 
118 αὐϑουϊθαν --- 1162 ἃ 838. Ἵ 

11 --10, Βὺ δὰ ἴρβᾶπι απϑοϑύϊομθμι περὶ φιλέας οὗ δὰ οορποβοθη- 
ἄδμι ταύϊομθια, ααὰ Αὐἱϑὺ, σία 101 ραγαῦ, πᾶθὸ βαπὺ ρυδυ βίη. ὅ3'61- 
Β1π| ΘΗΪπ Π6Ο ἔθιάθῃ ἔογθαϊδο μτπιὸ ρουυθηύπμη δῦ αὖ Ρ]8η6 πόνο τηοᾶο 
ὑγῖ σθπθῦῶ, αὐἰθαβ 7θπὶ οὗ ποιηΐηδ βὰδ ἱπαπαν, ρυοροπθπᾶδ βιπὺ. πὶ. 
Θηΐπι ἑταιρικὴ δῶ δηΐοιο, δᾶ ἀαᾶπι ῬΥΪΠποΙρθίθιη ρυίουο ΘΘΡΡ. 2 ---ἴ 60η-- 
ἰθμᾶθυθ νἱἀθραπΐαυ. Αοοϊάοραὺ ἀοιπᾶθ αὖ γτϑρουΐο ντποα!ο Ἰηΐου φιλίαν 
ἰπύθσαθθ τὸ δίκαιον διηϊοϊ ἴω ραΐθσθ υἱάθυθῦανῦ. απουβαὰθ βοοίθίαβ --- 
ἀπᾶθ δᾷ διηϊοϊ 8 ἴῃ Οἶγ]}} βοοϊθίαϊθ ρϑυρθπάτπμι ογαὺ δῶρ. 8 8αα.: Ρ6- 

Υ Οὐ] αγ6, ἰδυπα θ586 σϑηὰβ οὖ αἰ" ρθηΐθυ ἀἰβοθυπθηαθσμη ῬΥΟΡΙΟ ποτηΐηθ 
κοινωνιπῆς φιλίας οἀᾶιῖξο παποὸ οἱποού. Ὀϑηΐαθθ αὖ αἴ κατὰ τὰς πολι- 
τείας φιλίαν 1Ππϑγασθηῦαν, βοοϊθύαθθβ ἀουηθδύϊοαθ Ῥυΐπ 0. ΘΟΙΠΤΠΘΙΠΟΥΒ- 
Ὀαπύαγ, ροβὺ (ν. δὰ 1161 ἃ 32 --- 26) τηϑρὶβ τηϑρίβαιιθ οατὰ 1118 ΘΟ. 
Ἰοοο ἐγϑούαθαμπίαν: ἴῶπὶ γθγῸ οἂρ. 14 ϑδθᾶθι -- ἡ συγγενικὴ ΘηΪπι, 5] 
οὐάοίαν ἡ γαμικὴ αὖ 1162 ὦ 16 βαα. ἔωούσχα Θϑὺ, [απ Πδυι οῦθμα ἀομηθ- 
βθϊοθτα δχρὶϑὺ --- ῬΥῸ 86 ἴῃ αὐδθοδύϊοπθῃι γοοϑηύαγ. 

11. ἐν κοινωνίᾳ μὲν οὖν πᾶσα φιλία ἐστίν, καϑάπερ εἴρηται: 
1169 Ὁ 81 ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία. Αὐ ἄσπῃ οτηπῖω ὑούδιηιατπιθ μϑυτῖῃ 
βοηὐθηζίατττη γϑύϊοηθιαῃ τοραῦΐο, θαυϊᾶθτη ογϑαϊἀθυίτη Αὐἱβύοθθιθιη βουῖ- 
ΡῬβῖββθ ἐν κοινωνίᾳ μὲν οὖν πάσῃ (γ. 1109 Ὁ 26. 27, ἐν ἁπάσῃ κοινω- 
νίᾳ.. .« φιλία “ἢ. 

12, ἀφορίσειε δ᾽ ἄν τις: πϑτῃ αὖ 5Βἰηῦ ἡ ἑταιρικὴ οὐ ἡ συγγενική, 
αποὰ Βυπῦ, τυυσ]ύω αἰΐα δα βοϊϑιη κοινωνίαν δοοθαδηῦ οροτγὐθῦ. 

18. Μοιξίο τῶν φυλετικῶν οὐ τῶν συμπλοϊκῶν Θομιρτοθαῦ, ὈΘΠῸ 



ΝΙΟΟΌΜΔΆΟΘΗ. 118. Θ 14. δοῚ 

πολυειδὴς εἶναι, ἠρτῆσϑαι δὲ πᾶσα ἔκ τῆς πατρικῆς᾽ οὗ 

γονεῖς μὲν γὰρ στέργουσι τὰ τέκνα ὡς ἑαυτῶν τι" ὄντα, 

τὰ δὲ τέκνα τοὺς κοί ὡς ἀπ᾽ ἐκείνων τι ὄντα. μᾶλλον 

11. Κυμν (ὕ ε..) καὶ ἠρτῆσϑαι πᾶσα. 18. ἑαυτῶν τι] ΚΡ αὐτῶν τε. 

19. τι] οτὰβ. ΚΡ. 

Β1ΌΙ ΘΟμΒΟΙαΤη 6856 βουϊρύοτθμι, ὙΘΥΒΑΙῚ 56. ἴπ 1Πὰ Ττ6 αὰδθ0 Ο8Ρ. 11 6χ- 

Ῥοπὶ οοθρίδ 580: γυ. τοὺς σύμπλους 1109 Ὁ 28, τοὺς πλωτῆρας 1100 ἃ 1ὅ; 

φυλέτας ἴθ. 18. Εἰ 1θΙάθιι οἵ πολῖται δ τ δε ος βαπὺ 1160 ἃ 2. ὕ, 

ἀπογθτα βοοϊθίθἐθβ ἱπίθυ 88 πολιτικαὶ ογταπὺ φιλέαι. Θαδ8 αὐϊάθτι ατ8168 

βίην αὐστη ὙΘΥΪΒ ΘΧΡΥΘβ818 Πυβαυδτη Θχρ!οθίαν, Θομαραγα 8. δ18 Ἰοοῖβ 

ΟὈΒοῦττι πῸπ οὐδ: 1107 Ὁ 2 5α. πολιτικὴ δὲ φιλέα φαίνεται ἡ ὁμόνοια 
χ. τ. λ.;: 1168 Ὁ 84 οἷον καὶ ἐν τῇ πολιτικῇ (φιλέχ) τῷ σκυτοτόμῳ ἀντὶ 
τῶν ὑκοδημάδωὼν ἀμοιβὴ γίνεται κατ᾽ ἀξίαν; 1111 ἃ 16 5. οἵ πολύφιλοι 

ες οὐδενὶ δοκοῦσιν εἶναι φίλοι πλὴν πολιτικῶς. Εδθ Θῃῖμη ἀ6 ααΐθαβ 
οἂΡ. 18 ἀρθθαξαν, βἰαυίάθιη δᾶ νταὐϊοπθι τῶν ἀρχόντων δἴαμπθ τῶν ἀρ- 

χομένων ἰηΐοῦ 86 τοἕθυτπιπθου, δὰ ᾿ρβᾶτη Ῥούϊαβ ὑὙϑιῃρα]οατα αὐδτα δὰ 

οἰνιϊαίθα δὲ οἷν] δοτηχσαθγοῖθπι βρθοΐδηῦ προ ϊόκς πἀϑαθπϑτη πολιτικαὶ φι- 

λέαι βαπξ Δρρβ)]δῖίδαθ. 

14. ποινωνικαῖς ἐοίκασι μᾶλλον" οἷον γὰρ καϑ᾽ ὁμολογίαν τινὰ 
φαίνονται εἶναι. Νοιηθη κοινωνικῆς ὍΠΟ ΒοΟ Ἰοοο Ἰορίτατ: ν. Ἐπα. 1949 
1 λέγονται δὲ φιλίαι συγγενικὴ ἑταιρικὴ κοινωνική, ἡ λεγομένη 
πολιτική. Τοβίαξασ δαξθιὰ γὰρ ρατγίϊουϊα, κοινωνίας (8, αυϊθυβ ΠΟΙΊΘΗ 
κοινωνικὴ ἀρίστη 680), αἷοὶ αὐδθ ποῖ βἰῃῦ πΐβὶ αἰτίαπθ Ῥυῖὰβ ἀθ θᾶ τϑ΄ 
ααδη ΘΟΙΏΤΠΠΠΘ ΠῚ] 6586 ΘΙ 8]1α00 τηοᾶο Ῥϑοϊβοδηΐαγ. Ιὰ αὐοᾶ ἴπ 
Βοβριθθαβ (γ8 16) δα 6888 δρρατθῦύ. Εδ αυδουῖξαν Ἰρτδαν 1πὶ [811 διηϊο 
γ65 απδράδτη: αὖ ἕταῖροι, συγγενεῖς ΒΟΥ 685 βαπὺ ΘΟ ΠΟΙ ᾿πΐθυ 86, 
βῖνθ συναλλάγματα ααἰδὰβ ΟροΥάτη πηᾷ ἀοπῦ βαπί, βῖνθ ποὸὴ βαηΐ. 

10. καὶ ἡ συγγενικὴ δὲ: Β8ῃ:8 Θῃΐτη γ8] 46 ἀΐνϑυβα σϑηθτα τῆς κοι- 
νωνικῆς 6556 58 {15 ᾿Ἰπαϊοαθαχα δῦ. 

18, οἵ γονεῖς .. στέργουσι τὰ τέκνα ὡς ἑαυτῶν τι ὄντα. Θαυοὰ 
ἰρίθαν ᾿τπυρϑαϊῦ ααοταῖπαβ γϑγθ δέκαιον ἰπύθυ 11105 βὶῦ (1184 Ὁ 9 5α.), 1άθυῃ 
ὉΙηΟΥΒ ἑππάδμηθιθατη οβϑὺ. --- Νβο ἐδιθη μ86 γοῦθ ὡς ἑαυτῶν τι ὃν 
γοτᾷ τϑίϊο τοὶ ἰδ Ἰᾶτὶ ἀθβουιρύω οϑὺ, αὖ ταϊπὰβ ᾿π 6]]601 ποῖ Ροββίῦ. Αἢ- 
ΠῸΠ 6886 γα] βϑυγοσθση βαπὸ ἀδβηϊδίοιθβ, απᾶἂϑ 6 Ῥο]ῦ, δα 1101 Ὁ 4 ἰδὰ- 
ὍΞ Ῥυορίθυ αὐδ8 Βϑυὺὶ ΠΠ1|οβ ἑαυτῶν τι ὄντας πΘοΘββαυο γοοδθαηὺ Υ. 
δα γν8 28. 

19. μᾶλλον δ᾽ ἴσασιν οὗ γονεῖς : ἰὑγία ἀθίποορβ θχροπαηθυν (μᾶλλον 
δ᾽ ἴσασιν γνβ 19: μᾶλλον συνῳκείωται ν8 21; καὶ τῷ πλήϑει τοῦ χρόνου 
γ8 34), ααἱθὺβ αἀἴγθυβθ ραγθηΐθβ ουρῶ ΠΠΌΘΤῸΒ αἀπϑηὶ ΠΌΘΥΟΒ οΥρῶ Ραυθηΐθϑ5 
ΒΔΌοτΘ οβέθπἀδαίασ. Θαδθ ἀτρυχηθηΐα απὸ βρϑοΐθπῦ, αποἀδιησηοᾶο ΗΘ 
αἰοΐαπι αὐἰάθιη οϑῦ: βθα νυ. στέργουσι γν8 18 οὐ φιλοῦσι μᾶλλον γ8 97; 

» - Σ τ ᾿ - 

Θι ὅσαι τοιαῦται. κοινωνικαῖς ἐοίκασι μᾶλλον" οἷον γὰρ καϑ' τιοιντ 

ὁμολογίαν τινὰ φαίνονται εἶναι. εἰς ταύτας δὲ τάξειεν τῦ 
ς 

ἐἄν τις καὶ τὴν ἕξενικήν. καὶ ἢ συγγενικὴ δὲ φαίνεται 



ἀπ τς τ δ΄ τὼ Ἂ 
ἐτοι 0820 δ᾽ ἴσασιν οἵ γονεῖς τὰ ἐξ αὑτῶν ἢ τὰ γεννηϑέντα ὅτι ἐκ Θ τὰ 

08 ἈΒΙΒΤΟΤΕΈΤΙΒ ΕΤΉΪΟ. 

΄ ᾿ » , ΠῚ Βῳ τ » , 
τουτῶν, καὶ μᾶλλον συνῳκείωται τὸ ἀφ᾽ οὐ τῷ γεννηϑέντι 
᾿ ν - -“ - 

ἢ τὸ γενόμενον τῷ ποιήσαντι᾽ τὸ γὰρ ἐξ αὐτοῦ οἰκεῖον τῷ 
ΡΕΙΣ ΡΈΡ ΑΝ, Ω 2 ᾽ “Ἃς - » 
ἀφ᾽ οὐ, οἷον ὀδοὺς ἢ ϑρὶξ ἢ ὁτιοῦν τῷ ἔχοντι" ἐκείνῳ δ᾽ οὐϑὲν 

Ἃ 3 τ᾿ τ -» “ τὸ ἀφ᾽ οὗ, ἢ ἧττον. καὶ τῷ πλήϑει δὲ τοῦ χρόνου" οἵ μὲν 
9 γὰρ εὐθὺς γενόμενα στέργουσι, τὰ δὲ προελϑόντα τοῖς χρό- 

κως 

νοις τοὺς γονεῖς, σύνεσιν ἢ αἴσθησιν λαβόντα. ἐκ τούτων δὲ 

δῆλον καὶ δι᾽ ἃ φιλοῦσι μᾶλλον αἵ μητέρες. γονεῖς μὲν οὖν 
τέχνα φιλοῦσιν ὡς ἑαυτούς (τὰ γὰρ ἐξ αὐτῶν οἷον ἕτεροι 
αὐτοὶ τῷ κεχωρίσϑαι), τέχνα δὲ γονεῖς ὡς ἀπ᾽ ἐκείνων πε- 

28, ΚΡ ὀδοὺς ϑοὶξ ὁτιοῦν" ἐκείνῳ δ᾽ (ἢἣ --- ἢ οτι. οὐ Τ)»Ὸ}). οὕ, Κὺ 
προελϑόντος χρόνου. 21. ΚΡ αἵ μητέρες μᾶλλον. 

ἀπΠ486. ἀρραγοὺ ρυοροβίθαμη 6586. αὖ πΘΟΘΒΒΑΥΟ ΘΙ ΥΘΊη Ῥδγθη απ τηϑ7ο0- 
γΘγὰ απ ΠΙΌΘΙΟΥΙΩ. 6886 ποβοδπαβ. ΟΙΠἸοοῦ δὶ τὸ δέκαιον απδθογϑίτι 
εὐ ἡ κατ᾽ ἀξίαν φίλησις ([108 Ὁ 317), βᾶη6. οοπίγαιϊα, ααδοάδηι ν᾽ ἀδαπῦμν 
βύαθιιθη δ 6886. --- Οὗ οἀραὺ 1 7. 

21. συνῳκείωται Ἰρσιθαν ααἰβαπθ οἱ, αποᾶ 1ρϑ8ὶ δϑὺ οὐκεῖον; αὖ ἴῃ γϑὴ- 
Ὀὰπι συνῳκειῶσϑαι Ἡ.]. ΠΠαῦω 510 ποίϊο 56 η 8118 ΡΥ αὔθη 08 8] Πρ ίο8 
6886. ῬοιοὶρίπηαΒ. Κη. [8}1 ΒΘη8Βὰ θύρὰ 11108,. ἀπουτπη 5 πλι8 οὐκεῖοι, 
Ῥϑθῃθ ἀθβϑυϊθαθι βυχητβ,. οασιβ, Υἱχ 8]1ὼ ουἹῦ ὩΪ81 ἀπο 60 πο5 δανθυθίμητιβ 
ὉΌΙ ποβίγα ϑαηΐ, ᾿π6 6 1Ὸ ΠῸ5 ΥΘΥ ΘΙ τ18 τι] 1051 ΔΙΙΟΥ ΤΩ 6586 ἀθὈΘΙη08. 
Τὰ αυοᾶ Ἰοηρθ βᾷπ διθθδῦ ἃ νϑυῷ δι οσβ ἠδὑιτῆ. 

98, ΚΡ ὁδοὺς τρὶξ ὁτιοῦν: αποᾶ ἔχοι!Β οΘοποθᾶθβ φαούου 801 ρο ΟἹ; 
αὖ αὐὰπὶ ἰάθη “ΠΟΥ τηοχ οὖ γϑῦρῶ τῷ ἔχοντι οταϊἐαΐ, παπᾶ ἔθηλθυθ ατι- 
Ὀτδαῖβ. ππχὰ ἐπξατη 510 ᾿ἰβὸϊ ποίου! τθυὰ οοχημἸὐὑέθυ 8. --- [ΠῚ ῬΥΟΧΊΤΩΪΒ 
»ἐκείνῳ δ᾽ οὐθὲν (οἰκεῖον) τὸ ἀφ᾽ οὗ“ ἀρρατοὺ οὐθὲν δάνοιθ!! 
ἸοθΟ 6886, 

24, χαὶ τῷ πλήϑει τοῦ χρόνου 80. ἡ τῶν γονέων φίλησις διαφέρειν 
τῆς τῶν τέκνων. Δοιθα, ἀριτιρία δα σγατητηδ οι γαὐομθμμ, Ὡ60 ἰδ] 6 
ΘΙ Ὀϊραδ. 

90. σύνεσιν ἢ αἴσϑησιν λαβόντα: νἱχ οεΐηι σύνεσις (ποη 1Π1ἃ αὐ 
Ῥτορυΐα ἀϊοῖθαν Ζ 11, 864 απδθ τοῖς οὐκ ἀλόγοις οομθρτῦ Ομ η] 8) ΟΡτ8 
ουἱῦ αὖ ραγθηΐθβ ποβοδηΐατ. 

21. δι᾽ ἃ φιλοῦσι μᾶλλον αἵ μητέρες: ν. 1108 ἃ δῦ ἐπιπονωτέρα 
γὰρ ἡ γέννησις (απ8 ἔογτία τὸ συνῳκειῶσϑαιν ν5 21 δαρθοϊαν) καὶ μᾶλ- 
λον ἴσασιν ὅτι αὑτῶν (ασδ8 ἢ. 1. ῥγΐπηα, ογαῦ γαύϊο γβ 19 5.). : 

28, ὡς ἑαυτούς" τὰ γὰρ ἐξ αὐτῶν οἷον ἕτεροι αὐτοὶ τῷ κεχωρίσϑαι. 
ΒΙΠλ116 αὐἱᾷ προ ὑδπηθη ἰάθη γ8 18 ουαῦ,, ὡς ἑαυτῶν τι ὄντα“. -- οχ 
μᾶθο, αυἃ Ποῖπο δπηϑύμβ διηθηθ ἀϊοϊθαν ἕτερος αὐτὸς (τῷ κεχωρίσθαι) 

[6686, Βῖἴο Ρυϊτηυτη σου; τηοχ ἃ Ῥϑυθη τ ὩΙΊΟΥΘ 8. ΟἸΏμ Θ᾽ ὙΘΙΔΠῚ 
δταϊοι τὴ ὑγαπβίουίαν (πᾶθ ἃ 1 4). Νοϑαὰθ υ]ϊατα 111ἃ Ὑϑυϊούθιη γ6Ρ6- 
τἶββθ Αὐϊβύοίθὶ θβ νἱἀθαύιν. ὈΊΧχϑυῖβ Θηΐτη ΘΠ ῬΥΟΡΥΪΔΠ ὙἱΠπὶ ὩΠΊΟΥΒ 6888 
αὖ γο]ῦ ροββίδαιι τὸν ἕτερον ἴδοθιθ ἕτερον αὐτόν, οἱ ἴα αἰ ἴθυτθ ἃιηο-. 
γθηὶ ἃ 7αϑυϊϊῶ αποὰ 111ἃ εἰ πρὸς ἕτερον, ἴρ58 πρὸς ἕτερον αὐτόν. 
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Θμ φυκότα, ἀδελφοὶ δ᾽ ἀλλήλους τῷ ἐκ τῶν αὐτῶν πεφυκχέ- τιδι 80 
ναι ἡ γὰρ πρὸς ἐκεῖνα ταὐτότης ἀλλήλοις ταὐτοποιεῖ" 
ὅϑεν φασὶ ταὐτὸν αἷμα καὶ ῥίξαν καὶ τὰ τοιαῦτα. εἰσὶ 
δὴ ταὐτό πῶς καὶ ἐν διῃρημένοις, μέγα δὲ πρὸς φιλίαν 
καὶ τὸ σύντροφον καὶ τὸ καϑ'᾽ ἡλικίαν" ἡλιξ γὰρ ἥλικα, 

καὶ οἱ συνήϑεις ἑταῖροι" διὸ καὶ ἡ ἀδελφικὴ τῇ ἑταιρικῇ 86 

ὁμοιοῦται. ἀνεψιοὶ δὲ καὶ οἵ λοιποὶ συγγενεῖς ἐκ τούτων τ105 « 

συνῳκείωνται" τῷ γὰρ ἀπὸ τῶν αὐτῶν εἶναι. γίγνονται δ᾽ 
"οὗ μὲν οἰκξιότεροι οἱ δ᾽ ἀλλοτριώτεροι τῷ σύνεγγυς ἢ πόρρω 
ετὸν ἀρχηγὸν εἶναι. ἔστι δ᾽ ἡ μὲν πρὸς γονεῖς ψιλία τέκνοις, ““ τς 
[καὶ ἀνθρώποις πρὸς ϑεούς.,] ὡς πρὸς ἀγαϑὸν καὶ ὑπέρέχον: ῦ δ τδ᾽ 

ὩΣ " Ραν 

81. ΚΡ τοῦτο ποιεῖ (ΜΡΟῸΡ ταὐτὸ ποιεῖ). 88. δὲ] ΚΡ δὴ (οπι. ΟΡ). 
ὅ. [καὶ ἀνθρώποις πρὸς ϑεούς] 508ρ. Κν ἀγαϑὸν ὑπερέχον. 

81. ἡ γὰρ πρὸς ἐκεῖνα ((. 6. πρὸς τὰ ἀφ᾽ ὧν) ταὐτότης: Ῥτορίογ 
αὔδ 56 αὐἴξαπθ αἰοῖδ 1115 σιϑηϊδαμι 6886. [δαῖτ ἢἤθυὶ πο ρούθβϑὺ αὐϊῃ 
ΟἸΠΠ65 ἴηξου 86 ἀϊοαπῦ ΘΟΙΏΤη ΠΟΤ 510Ϊ 5 Πρ Θτ 6856 (γβ8 82). Τὸ αὐτὸ 
γὰρ πρός τιὶ ὃ ἔχουσι πρὸς τὰ ἀφ᾽ ὧν, ποιεῖ πρὸς ἀλλήλους ὡσαύτως 
ἔχειν (κατὰ τὸ ἀπὸ τίνων). Β65 παπᾶ οὈβουτα δϑῦ πρὸ ἐδιηθῃ ἰΐδ 5ῖτη- 

ΟῬίοχ αὖ ἀυοῦυβ γοοαθ}15 (,, ἀλλήλοις ταὐτοποιεῖ“ 4) Ἔχργθεβῶ 6886. ροβϑβιῦ. 
838. ταὐτό πως καὶ ἐν διηρημένοις: καὶ ρατγέϊου]αθ δἀνδυβαϊνδτη 

(αὐ Ἰοααπηῦαν) Υ]Π} 6556 ΟἸΧΘΥΙΒ.,, ἰάθη απδϑὶ ᾿αυδτηαῦδμι ἀἸγθτλεῖ ϑιιηἑ,, 
Νϑαπθ οπΐτη ἴδ πιοία οϑὺ απϑθϑίϊο περὶ τῆς πρὸς ἑαυτὸν φιλίας, ἴπ - 
αὐ ΡΥΟΌΔΌΠ6 δὲ Ἰρβαη τὸ διηρῆσϑαι δὰ νοτᾶτῃ δτηϊοϊθίατ ἀθβιἀθυαυῖ: 
ἐν δυσὶ γὰρ διῃρημένοις τὸ φιλεῖσϑαι καὶ φιλεῖν 1340 ἃ 14. 

88. μέγα δὲ πρὸς φιλίαν... ϑυθνοηῖ ἔγαξουμο ἃτηουΐ αποα τιπῶ 
Δα] Θνθυηῦ οὖ ἀθασδ]685 βαηί. Ὑ θυθμάθτη ϑηΐπὶ ροϑὺ γ8 28. 234, πὸ τὸ 
οἰκεῖον ῬΘῚ 56 Ἰηΐϑυ 11105 ρϑγτιμη 510 γδ] πτη, 

84. ἡλιξ γὰρ ἥλικα. ΒΡΘΩΡῸΙ δὰ 1871 Ὁ 16 6 50}ο)ϊο ΡΙαὐοηΐοο 
ἰούαμη νϑύβιπη αἴδουὺ ἧλιξ ἥλικα τέρπε, γέρων δὲ τέρπε γέροντα. -- 
Συνήϑεις νοτὸ οὖ ὁμοήϑεις (ἃ 217) βαπξ, απἰα ἴσοι καὶ ἡλικιῶται 5απῦ. 

1. ἐξ τούτων συνῳκείωνται 56. ἐξ ὠδελφῶν Υγ61 ἃ ἔγαύντιπη σομητητι- 
ὨΪΌτ8 ΡΣΘὨ Ια. ᾿ 

8. ἀλλοτριώτεροι βαπὲ ααἱ ταΐπτιβ βαπὲ οἰκεῖοι: ΘΌ7 85 ΤΘῚ ΤΠΘΗΒΌΓΕ, 
αὐδϑὶ Θϑῦ, αυϑηθαχμῃ βίηρα} αἀἰδύθπς ΔῸ δὸ ααἱ ἀρχηγός δεὑ. ὙἹάΘ ἀαίθιη, 
Βᾶπο ἀθϑπὴ ἰούΐο ποὺ οδρ. 6856 τηϑηδίοπθια Ὀγθυθπὶ τῶν προγόνων, Ἐπ 
αᾶοβ. ἸΙοθο πλαϊθο. ΠΩΪΠῸΒ Ορρογέαπο 1161 ἃ. 18 8. (α. ν.) ριορδυδυῖ νἱ- 
ἀδραΐαν. 

ὅ. καὶ ἀνθρώπους πρὸς ϑεούς: Βοο ἴξα ἀϊοΐαμπι ϑβῦ, ἑαπαῦπδμι απ86- 
γογθῦαν ἀθ βθπθυθ φιλέας πρὸς ἀγαϑὸν καὶ ὑπερέχον; πϑατ6 Θπΐπι ρεία- 
γΘ 8 καὶ ἰάθιη 6888 απο ὥσπερ καὶ. Αὐ διρϊοϊξίατη οὐρα 603 ΟἸΠΠΪΠΟ 
Αὐιβέοίθι σθη βαἐϊβ ἀπθίδμη 6586 νἱάϊπητια δα 1168 Ὁ 86 βα.; αὖ ρᾷθῃηθ 
ογθάδιη ἰβία γοσθα καὶ ἀνθρώποις πρὸς ϑεούς ΔῸ «]ϊοπᾷ τᾶπὰ δα- 
βουιρία 6886. 

ὅ. ὡς πρὸς ἀγαϑὸν καὶ ὑπερέχον. Τὸ ἀγαϑὸν (ν. γὰρ γε 6) ἴῃ 



δ00 ΑΒΙΒΤΟΤΕΈΙΠΙΒ ἘΤΉΪΟ. 

τοϑαθ εὖ γὰρ πεποιήκασι τὰ μέγιστα᾽ τοῦ γὰρ εἶναι καὶ τραφῆ- 

ναι αἴτιοι, καὶ γενομένοις τοῦ παιδευϑῆναι. ἔχει δὲ χαὶ τὸ 
ἡδὺ καὶ τὸ χρήσιμον ἡ τοιαύτη φιλία μᾶλλον τῶν ὀϑνείων,- 
ὅσῳ καὶ κοινότερος ὁ βίος αὐτοῖς ἐστίν. ἔστι δὲ καὶ ἐν τῇ 

10 ἀδελιρικῇ ἅπερ καὶ ἐν τῇ ἑἕταιρικῇ, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς 

ἐπιεικέσι καὶ ὅλως ἐν τοῖς ὁμοίοις, ὅσῳ οἰχειότεροι καὶ ἐκ 
γενετῆς ὑπάρχουσι στέργοντες ἀλλήλους, καὶ ὅσῳ ὁμοηϑέ- 
στεροι οὗ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ σύντροφοι καὶ παιδευϑέντες 

ὁμοίως᾽ καὶ ἡ κατὰ τὸν χρόνον δοκιμασία πλείστη καὶ 
1ῦ βεβαιοτάτη. ἀνάλογον δὲ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τῶν συψγγε- 

νῶν τὰ φιλικά. {καὶ ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ δοκεῖ φιλέα κατὰ 

10. {καὶν σοη]. δά. 

ΒΌΤΩΤΩΪΒ ὈθηΘβ0118 Ῥοβίδατη οϑῦ: 11 νϑῦοὸ, αἱ ἰδῶ αἰ ρθη 8 οϑῦ, ἉΤΔΟΥ 
δι᾿ ἀρετὴν αυδτῃ Ῥτ βι ἀρρθούαν. Νθο ἄἀθϑϑὺῦ ἴῃ θϑᾶθμη διηϊοϊ ϊῶ τὸ 
χρήσιμον οὐ τὸ ἡδύ νβ8 1. 8. αρο, οπγηἶδ, ϑαἀθαπῦ ααδ6 φιλητὰ ογϑηὺ 
Θ᾽ 2 54.; δάδοπάσιπαιθ απο ὡς πρὸς ὑπερέχον γ6] φιλία ἐν ὑπεροχῇ 
δϑὺ (Θ 8 54... Ἰθδατπθ Ἰοοαβ, ααθιη ἣ πρὸς γονεῖς φιλέα ἰπΐθι Δπη] οἱ [188 
6 Ρυΐοτθ ἀἰϊβρυξαπαϊ τϑξΐομθ μαθθαῦ, αἰ] σϑηῦθι. οἰγουταβου! τιν. Θαοᾶ 
π6 ἤογύαϊδο φοοϊάϊθθα οθηβθαῦαγ, γ. ἴηΐτω ἀθ διηϊοιυϊῶ ᾿πῦθυ ΘΟΠ] ΠΡ 68 
γ8 34. 9ῦ τὸ χρήσιμον... τὸ ἡδὺ ... καὶ διε ἀρετήν “. 3 

8. μᾶλλον τῶν ὀϑνείων 1. 6. μᾶλλον τῆς τῶν ὀϑνείων (φιλέας). Ἰδᾶπὶ 
γϑῖο ὀϑνεῖοι γοοϑηῦαν αὐϑιηααδτη ἔδ]]Π]1]ᾶγ65. βαθὺ αὐ πῸη βαηὺ Ο0η- 
ΒΔΏΡΌΪΠΘΙ. 

10 8. ἐν τοῖς ἐπιεικέσι καὶ ὅλως ἐν τοῖς ὁμοίοις: ,, ἀυχημηοᾶο Ὀοπΐ 
πθὸ ἀἰββί τ] οΥθ5 Ἰδέου 86 δἰ. Αἀάϊθαν θαΐτα 15 συ ]8 οοπαϊθϊο αὐιδπι 
ἴῃ ἐγαύγθαβ 6880 ορογίοῦ αὖ τὸ μᾶλλον... ὅσῳ κ. τ. λ. γ5 10. 11 γθυττα 
εἰ. βοοοῦ ρα τοὺς ἑταέρους π1] ορτ8 ἐδ}1} οοπάϊθίοπθ: πθαὰθ Θηΐμη 
ἑταῖροι Θββθπὺ πἰβὶ διθδβθὺ ἃἰββίτα ὑπο 86 ῥγανιθαβ; οὖ ἔγαίγθβ {γαῦτθϑ 
6886. ποὴ ἀθβιπαηῦ δἰ δαὺ ργορίθυ για οχαπίηο δα δυηϊοϊ αι πῶπα 14ο- 
πὶ απ δαύ, αὖ ποππαπατιδτῃ Εὐὺ (ν. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ 1101 ἃ 217), ὕδατα 
ἀἰβραγθϑ ἰηῦον 86 βαηὺ αὖ 1η αἴνθυβαβ ραγῦθβ θϑηῦ. 

14. καὶ ἡ κατὰ χρόνον δοκιμασία: ἀπ ορὰβ δϑὺ δᾶ βγπιᾶμη γθγᾶτη- 
αὰθ φιηϊοϊθίδιη, ν. 1106 Ὁ 2ὕ---ῶ9 ἃ]. ΕΔ ἐναύθσπο ἐρίθαν ἰατα!]ἸαυῖθαΒ, 
81 βὑθῦ, φιλία δε ἀρετὴν οτἱῦ. Υ δὰ νϑ ὅ. 

᾿ 1ῦ. ἀνάλογον δὲ... ἘοΙασδθ ἀαοαὰθ ῥγορίπαῦοσαμπι ὩπΏ]ΟΙ 188 
᾿Βαροῦ αὑο ταῖς τῶν ὀϑνείων πο ὑδηΐαμι ΘΧ ἄθᾷμο βίηῦ, βοᾶ οὐϊδτη 
᾿ς ρεδοβυθηῦ (μᾶλλον γ8 8. 10). 

10. ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ... κατὰ φύσιν. Τὸ κατὰ φύσιν δὰ τὴν 
συγγενικὴν αὐοαπθ ρθυξίπουθ Ὑ6] β'πθ ὝΘΕΡΟ οθυύαμη δῦ; υἱᾶθ Ἰρίθαν 
Θθποι ροϑὺ φιλικά ΟΡΡυθϑβαμα βιὺ καὶ (ἀνδρὶ. δὲ κι γὼ... Ῥυοροβίδαμι 
δαΐχη Βαΐο οαρ᾿δ οϑὺ αὖ ἀγηϊοι πὸ ν6] αἵ φύσει οὖσαι γο] αἴ ἐν ταῖς 
οἰκίαις (γν. δα 1101 Ὁ 11--16) ρουύγαούθηδαν: αὐοᾶ αὖ ἰη 6] Θρθγθύαν 800 
7ατθ Αὐὶβὺ. Ἰϑούουϊ θιι5 Ῥϑυμ δῦ ἢθ66. ορθγῶμα ἀραϊῦ αὖ ἴρ88. ποῖηθῃ ἰοὺ 

Θιά 



λὼ τὸ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Θ 14. 001 

Θι φύσιν ὑπάρχειν" ἄνϑρωπος γὰρ τῇ φύσει συνδυαστικὸν μι: «τ 

μᾶλλον ἢ πολιτικόν, ὅσῳ πρότερον καὶ ἀναγκαιότερον Βήαι 

πόλεως, καὶ τεκνοποιία κοινότερον τοῖς ξῴοις. τοῖς μὲν οὖν 
ἄλλοις ἐπὶ τοσοῦτον ἡ κοινωνία ἐστίν, οἵ δ᾽ ἄνϑρωποι οὐ μόνον 30 
τῆς τεχνοποιίας χάριν συνοικοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸν 
βίον: εὐθὺς γὰρ διήρηται τὰ ἔργα, καὶ ἔστιν ἕτερα ἀνδρὸς 
καὶ γυναικός" ἐπαρχοῦσιν οὖν ἀλλήλοις, εἰς τὸ κοινὸν τιϑέν- 
τες τὰ ἴδια. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὸ χρήσιμον εἶναι δοκεῖ 
καὶ τὸ ἡδὺ ἐν ταύτῃ τῇ φιλίᾳ. εἴη δ᾽ ἂν καὶ δι᾿ ἀρετήν, 5ῦ 
εἰ ἐπιεικεῖς εἶεν ἔστι γὰρ ἑκατέρου ἀρετή, καὶ χαίροιεν ἂν 
τῷ τοιούτῳ. σύνδεσμος δὲ τὰ τέκνα δοκεῖ εἶναι" διὸ ϑᾶττον 
οἵὗ ἄτεκνοι διαλύονται". τὰ γὰρ τέκνα κοινὸν ἀγαϑὸν ἀμ- 

Ξ - ὉΔῚ ἐς ἐ φοῖν, συνέχει δὲ τὸ κοινόν. τὸ δὲ πῶς συμβιωτέον ἀνδρὶ ΞΕ. 
ττρτωξιον τ τις ον ς,........Χ.. .ψὃὕὔὃὲ 

ΟΣ ΘΙΑΣ ᾿ χα»... 

19. Κῦ τεχνοποιξὶν. 96; ὁ{} πὶ; ΚΡ, 29. συμβιωτέον] ΚΡΊΡον. ΜΗ ἤρετο 
βιωτέον. ͵ 

ΘΘΠΘΥῚ ΘΟΙΏΤΉΠΠη8. ᾿πβουϊ θοσοὺ απαϑὶ. [Ι͂ῃ [8}1 φαΐθπη ΒΟΥ ὈΘΠΑῚ σΘΠΘΥΘ 60 
τη ΡΒ ΠΘΟΘΒΒ6, ἴῃ ΡΥ οα]αγαπ τπιϑὰ ΑἸ] σθηΐθη 6586. 

11 5ᾳ. Τὸ μᾶλλον φύσει, τὸ πρότερον καὶ ἀναγκαιότερον, τὸ κοι- 
νότερον ὯΝ ρδηᾶθηη ΤΘ 1] Βρθούαϊ. Ουοαᾶ γϑῖὸ ορροβίδατη οϑὺ (τὸ ἧττον 
φύσει, τὸ ὕστερον καὶ οὐκ ἀναγκαῖον, τὸ ἴδιον) παυα ἰπΐοτίαβ, 56 ΟΡτδθ- 
βίδηιτιβ οὖ ἀπιστιϑύϊβ Αὐβύοίθι νυἱάθέαγ; 1άθιη θῃΐτη τῇ φύσει πρότερον 
οὐ καλόν; νογϑψαθ πουηληβ πϑύατα δ τὸ πολιτί κὸν μού βδίτητιτη ἔξοχ. -- - 
151: βομιἐθηὐεϊο Βα]. 1. ν. θστθρίαση Ἰοοὰμπι ΡΟ]. 4 2. πθὸ πὸπ ΟθοΟη. 4 8 
(ασδθ δηΐπι 46 γϑυδβ Οθοοπουηϊοοσθιτη πϑια ἐθιηθγυθ τηουθίαν ἀπὈϊ αξίο 
Πθπτη Ἰρϑῖτιβ ΡΠ] ΟΒΟΡΙΙ βιῦ, δ βθηὐθηθαβ ποη ρθε ϊηθί). 

20. ἐπὶ τοσοῦτον (1. 6. ἐπὶ τὸ τεκνοποιεῖν μόνον) ἡ κοινωνία ἐστίν. 
ΑπΙμδ 118, Θηΐτὰ απθτη ἀποῦθαβ ἑαπέμτη βὑπα 5 ᾿τη ρο]]δηΐτι τεκνοποιΐας 
καὶ τροφῆς, ΡῬΙοδαὰθ τὴν τροφὴν 5Βἴηρστία π60 ἴατη συνδυασϑέντα ρτο- 
οαγϑηΐ: ὅ89 ἃ ὅ 8. Ἠοταΐμ68 ἰσιύαγ, ἄστη ΘΟΠμΠΠΌΙΟ νἱΐϑθ βοοϊθίδξθηι 
οἰβοίαηῦ, ἐν τῷ κοινοτάτῳ (ν8 19) ἴδιόν τι ἔχουσιν. 

99. εὐθὺς γὰρ διήρηται τὰ ἔργα... ὕδδαυσο ἰσίδυν ρδῖ85 παθϑὺ 
αὐοὰ εἰς τὸν βίον ἀθ6 880 οοπίγθυδῦ; αποᾶ δοοθρύμθτῃ αἹδουὶ ραν οὐ 
ἄα]ςθ οὐ αὐι]6 ον (καὶ τὸ χρήσιμον... καὶ τὸ ἡδὺ νβ8 34 5). Υ. 1108 
Ὁ 17 5..,».. .«. ἑτέρα γὰρ ἑκάστῳ τούτων ἀρετὴ καὶ τὸ ἔργον “ (δα α. 1. ν.).Ψ 

28. 234. εἰς τὸ κοινὸν τιϑέντες τὰ ἴδια: 51 5βαρδίαηςινο Ορὰβ δββϑῦ, 
δρραγθῦ τὰ ἴδια ἔργα οορϊαπᾶα 6886: ἰᾷὰ αποὰ Θογασμη οδαβὰ Θαποίο, 
ααϊ τὰ ἴδια χρήματα, σοῦ ἀούθι πη] 1 ΘΥΠ1Π1, ΡΟ ββίπητιμι αἸοὶ γοϊέηξ, 

260. ἔστι γὰρ ἑκατέρου ἀρετή: δὕμῖοθο βθῆϑα. πδθ ἴῃ τη] 16 68, 
αποπίδιη πϑέαγα, Θᾶγτατὰ ἀτελής πῶς" Θβύ, ρουΐϑοία αὐἱάθηη οὖ ρ᾽θπδ 6886 
ΠΟ Ροϊοϑὺ; οϑοιθαῦ ἰδιηθη 1260 8, 30 --81. 

31--29. σύνδεσμος δὲ τὰ τέκνα... Αα 1Π|ὦ γ8 30--9ὅ οὐ 2---97, 
αα86 οαποίδ, ΘΟὨ] ΡΒ ΠαῚ νίτη πα θπὺ (συνέχει), ἀοοραϊῦ αὐδδὶ τ 685 απδ 
ἀθο ἰοία δἰδογαύγιπιβ ΘΟΠ] ΡΒ ῬΥΟΡΥΪα 6858 π60 αν ]αὶ ροθϑὺ 80. ΠἸθουῖ. 

ῶ39 56. τὸ δὲ πῶς συμβιωτέον.... ϑαθρίαβ ροβὺ 1168 Ὁ 98. 34. δα- 

Ατὐῖβε, Ἐπηΐο. 80 

“«-. 



δ02 ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΚ ΕΤΉΙΟ. 

᾿ ἠὼ Ἁ Ω’᾽ ΄΄ ἣν ,ὔ ᾽ [κ᾿ 

109 αϑ0 πρὸς γυναῖχα καὶ ὅλως φίλῳ πρὸς φίλον, οὐδὲν ἕτερον Θ τ᾿ 

φαίνεται ζητεῖσϑαι ἢ πῶς δίκαιον" οὐ γὰρ ταὐτὸν φαίνεται 
» , ᾿ ν , . ᾿ ν ᾿ Ὁ» 4 3 δ ν 

τῷ φίάῳ πρὸς τὸν φίλον καὶ (πρὸς) τὸν ὀϑνεῖον καὶ τὸν ἑταῖρον 

καὶ τὸν συμφοιτητήντ᾽ 

γι τ τριττῶν δ᾽ οὐσῶν φιδμονον καϑάπερ ἐν ἀρχῇ εἴρηται; ιτῦ 

Ἂς 86 καὶ καϑ’ ἑκάστην τῶν μὲν ἐν ἰσότητι φίλων ὄντων τῶν δὲ 
ἐγ ας 2, χαϑ᾽ ὑπεροχήν (καὶ γὰρ ὁμοίως ἀγαϑοὶ γένονται φίλοι καὶ 

᾿ ΑΙ νἀμείνων χείρονι, ὁμοίως δὲ καὶ ἡδεῖς, καὶ διὰ τὸ χρήσι- 
2 27.) »υ7 μον ἰσάξοντες ταῖς ὠφελείαις καὶ διαφέροντες), τοὺς ἴσους 
τ ἐ ζω “ο μὲν κατ᾽ ἰσότητα δεῖ τῷ φιλεῖν καὶ τοῖς λοιποῖς ἰσάξειν, 

ν ᾿ τοὺς δ᾽ ἀνίσους͵ τῷ ἀνάλογον ταῖς ὑπεροχαῖς ἀποδιδόναι. 
΄ 

82. {πρὸς οοῃΐ. 884. 8ῦὅ. φίλων] ΚΡ τῶν φίλων. 

πούαθαμι οϑὺ, Αὐἱβυύονθ θαι πὶ πὸ ἀἰδραϊαίίομθ, ἀαππὶ ραββίτη τὸ δίκαιον 
ἀηδηὴ ἸΘρθιη τῆς φτλέας ἴλοογο νἀ ϑαύατ, Δα αϊὰ αὖ πο η ν᾽ 1886 ααὖ πο 88.018 

ΘΧΡ ουΐββθ. ϑῖη ἢ. 1. βαϊβοϊθραῦ αὐ τὸ δώκαιον αἴαυπθ τὸ ὀρϑῶς συμβιοῦν 
ἰηΐθυ ἀΐνθιβοβ ἀϊνουβαι 6588 Ῥγοθαγθηΐαν (,,οὐ γὰρ ταὐτὸν φαίνεται“ 
γ8 81), ν6] 81 δύκαιον διὰ σοοαύαν αποδουμαιθ ὡς δεῖ παροὺ (οἵ, 118 
Ὁ 21. 39 ἃ δεῖ), ποῃ δβὺ Θὰ ἰπ ΗΒ ΤΩΣ Πα, --- Θυδηδηι γ61Ὸ τϑξίοπθ 
βουρίου δαἀποῦμβ βὶῦ αὖ ἢ. 1. ἀΘ Ἰαβύο τπηοᾶο τοῦ ᾳυμβιοῦν γοῦθῶ ἴδοθ- 
τοῦ, 8.0116. δῷ 115 Ἰμ θ]Π]θρθῦαν αὑἱ γ6] Ὀγθυθῖι 1Π|ᾶτὰ Θριτοσηθὴ αὐδτὰ δὰ 
Θ 8--1 8. ρτυδϑοιηϊβίτηυβ τϑοογάθηξασ, 981) Θηΐτη ΘΟΥΡᾺΒ αὖ ἰΐα ἀϊοδμι ᾿ς 
μυαβοθ ἀἰϊθρυύαύϊομῖβ οἰϑθογαύαμη οϑὺ δἀθβίαθπ οἂρ. 1ὅ απδθβίϊο 8 
αἸβοθρύα !ομῖθιιβ ἃιηϊσούαμι, δ απδ8 780 ἀ 166. γ6] δι ἰνγο Οραβ δϑὺ. -- 

6. Θ 1. 16. 11: 1102 ἃ 34--1164 Ὁ 21. [ 

16. οὐμηΐθυβ διηϊοιϊδθ σοηθυ 8 ΟἸΘΟΥΑΥ ἀποηϑιὴ τηοᾶο οὐ ἴῃ ααϊ- 
ὈαΒηδΙη (ἰββθηβίομθβ (ἐγκλήματα μέμψεις μάχαι διαφοραΐῦ) οὐαπέαν αἰαὰθ 
αὐδηδηι 6 ἰθρθ βἰηὺ αἰ)υθ]!οαπᾶδθ. Οὐοτητηθιηογαθα Θηϊπὰ σΘΠΘΥ ΠῚ γᾶ γ16- 
ἰεύθ (-- 1165 Ὁ 4) 

8) οὐριύθ 16 ὑτῖῷ 11 σθηῆθσῶ ααδθ 8.0 1πϊδϊο ογαπῦ ἴῃ πδπὸ Ῥδυύθιῃ 
ΘΧΔΙ ΙΔ υΥ: 

Ὁ) οαρῖξθ 16 ᾿πτηρυίμιῖβ ἡ καϑ'᾽ ὑπεροχήν; 
6) ἂρ. 1 ποπὶ Πἰυὶ αἵ ἀνομοιοειδεῖς. 
84--ὃ 4. φιρίην υαγῖας 8ϊηνὲ αηιϊοϊέϊαο, ουμγιοὐὶβ ργογροϑίξινηηι 6886 ργ1- 

ἄοηι οοηϑδίαΐ, οὐ ραγίίαβ χιαθάαμι αὐτοῦ 8ογυθέν" αὐ οἰβοϊανινν.. 
84. καϑάπερ ἐν ἀρχῇ εἴρηται: ν. οἂρ. 8 ἴῃ. 
8ὅ. καὶ καϑ΄ ἑκάστην τῶν μὲν ἐν ἰσότητι φίλων ὄντων..... ἘΛ 

ΘᾺ] ΠΟῸ ΠΘαὰ6 ΟὈΒΟΙαΙΩ οϑῦ, 86 ὙθυΌΙ8 ποηάθμι. ἀϊούσμη; ν. δᾶ΄ 
1168 Ὁ 1. 

4. τοὺς δ᾽ ἀνίσους 50. δεῖ ἰσάζειν (τῷ ἀποδιδόναι ἀποᾶ ἀνάλογον 
βἱῦ ταῖς ὑπεροχαῖς). Ετρὸ ὃ δεῖ ν6] τὸ δίκαιον (ἃ. 81) υϑίαπ ἐσότης 
απδοάδη) οδῦ εἶν κατ᾽ ἀριϑμὸν απᾶ8] εἶγθ κατ΄ ἀναλογίαν. 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. Π1Β. Θ 1. δ03 Α 

Θιδ ὃ γίγνεται δὲ τὰ ἐγχλήματα καὶ αἱ μέμψεις ἐν τῇ κατὰ τιονν ἅν... ὁ 
τὸ χρήσιμον φιλία ἢ μόνῃ ἢ μάλιστα εὐλόγως. οἵ μὲν “τ τ--«- 

. ὍΡΩΝ ι Ρ » 3 - 3 ΄ -» ἣ ἐλ... : 
γὰρ δι᾽ ἀρετὴν φίλοι ὃντες εὖ δρᾶν ἀλλήλους προϑυμοῦνται , “τα 

νν τ ἊΝ Ἄς .:.. γν»".Ἅ ας 

τοῦτο γὰρ ἀρετῆς καὶ φιλίας. πρὸς τοῦτο δ᾽ ἁμιλλωμένων - -΄---- 
΄ ᾽ [4 Ν Ἁ - - 

οὐκ ἔστιν ἐγκλήματα οὐδὲ μάχαι τὸν γὰρ φιλοῦντα καὶ ; 

εὖ ποιοῦντα οὐδεὶς δυσχεραίνει, ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ χαρίεις, ἀμύ- τὸ 
νεται εὖ δρῶν. ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων, τυγχάνων οὗ ἐφίεται, 

10. ἐὰν 9] ΚΡ ἂν εἴη... 

8) 1102 Ὁ ὅ -- 1168 ἃ 29. 

1) ἰϑβοηβῖο απυϊοογην χυηι Ἠδημ6 ἐμέεν 6085 χὰ ργορίου υἱγ μέθην αἸηϊοὶ 
βιηξ (---Ὁ 12) πεηίιθ ἐηξθι 605 ημὶ ϑβϑιαυϊίαίοην 6 ζαηιϊεαγτέαξο μείνης 
(-- Ὁ 16) καδεαὲ ἰοομηι, αὦ ὠπαηὶ {676 φαηὶ απιϊοϊέξαηι ρογεϊγιοέ χέρας κεἰ - 
ἐαξτβ σαιιϑα 7εγιαίνν --- 1102 Ὁ 21. Ταρο οηΐηι χιοηαηι ἐνὶ ἔμ χιοϊθδεξ 
Ἰοσίξίηιο δοηνηθ οἷο οϑὲ (νομική τις φιλία, ἐπὶ δητοῖς οὖσα, 586ι: ἐκ χει- 
ρὸς εἰς χεῖρα 8εῖ. εἰς χρόνον ἢ), μην δογην ἐδὲ χιυὶ [ἰδογαϊίιι αἰξογῖβ 
φταξβεαμέι (ἠϑική τις, οὐκ ἐπὶ ῥητοῖς) ---Ὁ 88: βαορίβδίηιο δυθηϊξ μὲ αἰέον' 
οσρίαάς ἑαηφιαηι βρη Πασίίες χιοά αὖ ἐητξῖο αὐτὸ αἰξογῖνι5. απιΐσας υοϊια- 
ἑαξὲ ρογηιδὶέ αὐ υἱἀοραΐιν Ρεγηυϊδῖ886 --- 1168 ἃ 1. μοά φιίηι αὐοοϊατέ, 
οοαἀοηπάνηη, ογῖξ, 8ὲ βογὶ ροϊίεδέ, ἐηιρογέιης Παριξαμεΐ γεἰγδιεοηιιηῖχιιο χιιοί 
αροερέιηη δϑὲ; ἴῃ ροδέογυνην Ὁ67᾽0 σαυοηάιηι, ἫὯΦ6 6748 ϑοημοβοὶο οδἠἐφοηλ 
ομ.7ι85 ἀεοθίξογεβ 6886 Ἠοϊϊηιβ --- 1108 ἃ 9. διε χιαογὶ ργασίογοα Ἠδθο886 
68ὲ, χεοηαηι ηιοάο ἐληο ἀεϑέϊηιαηάνμηα 5ιἐ χιοα ἀεθεαΐιν: ὠὐρδ Ῥἱιἴηναο 
δοπἐγουογβίαο παβοιδέιν. δέαξιναίειιν ἐσύ, πος χφιΐάφην ἐν, σοῆεῦο αδϑίϊ- 
φιαρεϊθιι5 αὐ ἰὰ 6886 βρεοίαπάπηι, χειαρένην τἰϑίῆν 18. οὐ ϑιμοομΥΥοἰαΐμ} 

οορονῖε; αὐ ἵη υογα αποιοϊέϊα αὐ ατούηυνηι 6728. χιυὶ διυδοιγγεθαΐ --- 1168 ἃ 38, 
6. Ἴ. οἵ μὲν γὰρ δι᾽ ἀρετὴν φίλοι ὄντες εὖ δρᾶν ἀλλήλους προϑυ- 

μοῦνται: ᾿ΐδατιθ. Ὠϊ, 51 απδογαῦαν πῶς συμβιωτέον (ἃ 39) Δ]1πἃ 1ρ81 510] 
Ῥγοροπαπὺ πραὰθ ΠΠ|ᾶτὰ ἐσότητα κατ᾽ ἀξίαν ἴῃ αὐὑὰ τὸ δέκαιον ροβίδαϊῃ 
οβῦ. --- Ηἴπο δι ἀρραγϑὺῦ αὐπδϑβίϊομθιη μ8η0 ἀθ αἰ ββθηβι οηἶθτ8 ρΎΘΥ ββὶ- 
τᾶ αὐἰάθιη οὐ δὰ ἀϑᾶτη νἱΐξαθ πθοδϑβαυίδτη πθὸ ἔδιιθη (αὖ ΠΟΠΠῸ]]}1} 
Ῥυξαθαπθ) θα πᾶθμι 6586 δὔύαπθ απϑϑϑύϊομθηι 46 παὐαχᾶ ἃτηϊοϊ ϊαθ γ6] ἀ6 7αβῦο 
αὐοᾶ δὰ Π|δῖὰ ρουυθϊποαὺ. Ταμηύαμπη ϑηΐτη αρϑϑῦ πὲ ἴπ ὈΠΊΎΘΥΒΟ σΘΏΘΓΘ 
7αβύπμη 6 πάϊοῖο απὸ [1068 αἰτΙτασπέτ ΟΟρτοβοὶ ροβϑὶῦ, αὖ γϑυ ββί μηδ 
ααδθαῦθ πιο 8, απϑηηατιϑιη Β8Ππ6 δα 880 [πτ οαγθῦ, ομπηπῖπο 8 
οτηηὶ αἰββθηβίοπθ ΘΌΒμουγθϑί. 

10. ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ χαρίεις, ἀμύνεται εὖ δρῶν. Χαριέντως ἰσιθαν 850- 
ογαίεβ, αὖ Βο]θὈαῦ, ὕβριν ἔφη εἶναι τὸ μὴ δύνασθαι ἀμύνασϑαι ὁμοίως 
εὖ παϑόντα ὥσπερ καὶ κακῶς 1898 ἃ 3ὅ. --- Τιὰπβ τῶν χαριέντων εὖ ἴῃ 
αὐθαμῖδαΐθ οοπβαθἐπαϊηϊβ οὖ 1 βὐπᾶάϊο νουιἐαἐῖβ οοφποβοθπάδο οὐ ἴῃ ἴη- 
ϑθῆθῦο 56η88 ΘΌ ΒΥ 8 ἀθοουῖβ οογηϊδαγ: νυ. 6Χ. 8. τοὺς εἴρωνας 1127 

Ὁ 38. 81 νε] τοὺς εὐτραπέλους 1128 ἃ 1ὅ 8ἃ].: : τῶν ἰατρῶν τοὺς χαρίεν- 
- τὰς 1102 ἃ. 21; τοὺς χαρέεντας καὶ πραχτικοὺς 1096 Ὁ 39. ΥΟΧ γρῖδ 

αταθοῶ, αὐᾶτη π66 ἀοἤηιθομθ οΟἰγΟα ΒΟΥ ΡΘΥΘ πρὸ ρϑαοὶβ που] ηῖθτ8 
ΑἸϊὰ5. Ἰηστιαθ τϑοΐθ ἰπἰθγρυθίδτὶ Ῥοββίβ. 

11. τυγχάνων οὗ ἐφίεται: ὨΪΒ1 ΘηἾτ δηΐοαπ ὈΘηΘἤΟἱΐβ (τῷ εὖ δρᾶν 

γ8 17) νἱοϑυῖύ, του θϊββθ ααδ6 ἀθθθαῦ, πορ Ὀοποίθοϊββθ νἀ ϊξαγ. 

805 



804 Ἶ ἈΒΙΒΤΌΟΤΕΙΙΒ ΒΤΗΙΟ, 

3 μ᾿ 2 ΄ -» , ἃ Δ ΚΟΥ λ.-» τι, ἐν. , 
τπθλθιϑοῦκχ ἂν ἐγκαλοίη τῷ φίλῳ [ἑκάτερος γὰῤ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφίε- Θ τῦ 

᾽ , ᾽ ΠΟ] ᾧ ᾽ς. ες ἜΒΞΎ ὦ . ᾽ ΕΝ 
ται.}] οὐ πάνυ δ᾽ οὐδ᾽ ἐν τοῖς δι᾿ ἡδονήν᾽ ἅμα γὰρ ἀμφοῖν 

, Φι δ »", , , » γίνεται οὐ ὀρέγονται, εἰ τῷ συνδιάγειν χαίρουσιν. γελοῖος 

ιὸ δ᾽ ἂν φαίνοιτο καὶ ὁ ἐγκαλῶν τῷ μὴ τέρποντι, ἐξὸν μὴ 
συνδιημερεύειν. ἡ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ἐγκχληματική᾽ ἐπ᾽ 
ὠφελείᾳ γὰρ χρώμενοι ἀλλήλοις ἀεὶ τοῦ πλείονος δέονται, 

καὶ ἔλαττον ἔχειν οἴονται τοῦ προσήκοντος, καὶ μέμφονται 
ὅτι οὐχ ὅσων δέονται τοσούτων τυγχάνουσιν ἄξιοι ὄντες" οἵ 

᾽ 3 -» . ΄ ᾽ τὸ » δ, Ἀπ το ΄ 
20 δ΄ εὖ ποιοῦντες οὐ δύνανται ἑπαρκεῖν τοσαῦτα οσῶν οἷ πά- 

τον 
σχοντὲες δέονται. ἔοικε δέ, καϑάπερ τὸ δίκαιόν ἐστι διττόν 
(τὸ μὲν γὰρ ἄγραφον τὸ δὲ κατὰ νόμον), καὶ τῆς κατὰ τὸ 

12. 18. [ἕκάτερος --- ἐφίεται] 46]. νἱά.; ΚΡῚΤ,» ἕκαστος -- ὀρέγεται. (μος 
οὐ Οὔ). 14, εἰ τῷ] ΚΡ ἐν τῷ. 10. ΚΡ συνημερεύειν. 

12. ἑκάτερος (ΚΡ ἕκαστος) γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφίεται (ΚΡ ὀρέγεται). 
Οδυβα τοῦ μὴ ἐγκαλεῖν, 5 οὐΐδτη ἤὰπο οδτιδδ αυδθγαξαν, Βᾶθο οἱ »ἨΒ τα 
οὐ 1116 1Ιάθπὶ ρϑίθρεῦ 80. αὖ νἱποογοῦ θοποίαοϊαπαο; ἀποτυγχάνων οὖν 
πῶς μέμψεως τεύξεται ὑπὸ τοῦ νικῶντος ;“" Ῥαγδρ ναβίθβ ἐφέεται γὰρ 
ἑκάτερος τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τοῦ εὖ ποιεῖν. ἘΠ νἱἀοαϊαν ρδιαρῃτγαβὶβ απδθ- 
ἀδιὰ ἴῃ ὑθχύαχῃ τηϊργδ586. 

10. συνδιημερεύειν. ΚΡ ἢ, 1. οὖ 1166 " 14 γΘΥΡῸ συνημερεύειν 
Τανϑὺ; οαὐαβ ποίου αὶ 51 οὐβθαπθηάιμι οϑῦ, οὐμηΐπο 6 Νίο. νϑυραμι 
συνδιημερεύειν Θχϑυϊγραίαπη οὐδ; τ] αἷβ Θηΐπι Ἰοοῖβ (1166 Ὁ 4; 1157 
Ὁ 16. 20; 1168 ἃ 9; 1169 Ὁ 21; 1171 δ'΄ὅ; 1172 ἃ δ) ἂἃὉ ομήχα! μια 6χ- 
δ θϑύαν συνημερεύειν; οἵ, συνημέρευσις 1239 Ὁ 19; συνημερευταί ῬοΟΪ. 
1814 ἃ 10. Ὑιάθοπάππι Ἰρτίτυ αὐἰὰ οοηβοηάστη δἰ ἀθ Ἰοοο Ἡμποί. 1881 
Ὁ 80 (οὐ Ἐπὰ. 1280 ἃ 1) ὉὉ1 ἴῃ 1]., αὖἡ νἱάἀθύπιν, ἀηῖ0 8 οϑὺ συν διημε- 
ρεύειν. -- Αᾷ Ββοηῤθηξίαπι ΠΟῚ Ἰαίθιίς, Ποῦ ἴῃ ἀοπδῖὸ γηθα Ἱ ἀἸΒΒΘ 5: ΟΏ ΘΙ 
ΑΙΒΒΙα1Ο, ἴῃ ῥῬυῖσηο (Ὁ 6--12) ΠΟῚ 6886. 

11. ἀεὶ τοῦ πλείονος δέονται (ν. δέονται γ8 19. 91) καὶ ἔλαττον 
ἔχειν οἴονται. Μιάοηΐαν ᾿ἰϑ0ϊ] 1 ἴῃ βαῶ προθβϑιϊαθθ γ8] ρούϊιβ οαρίαϊ- 
ἰαΐθ οσοαραῦ! 6556, αὖ ᾿πᾶθ ἔβ᾽βῶ οοτηρυζαύϊο (τὸ οἴξσϑαι) αἰέγο παβοδύαν, 
ἀθ ᾿ρβουτιπὶ γϑὸ ἀϊρσηϊαΐθ (γ6] περὶ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν, ν.,, ἄξιοι ὄντες “ 
γ8 19) π6 ἀπθιίαίο αὐἱάθην οχβιβίαῦ, --- Τύδατιθ απᾶθ 21 8644. β07υη- 
ϑυιαῦαν ΠΟΥΟΒ αὐ881 [οπὐθ5 ἀἰϊβοοσαϊαθ δα ρυΐοτω δαδαηύ. 

22. τὸ μὲν ἄγραφον, τὸ δὲ κατὰ νόμον. Τὸ ἄγραφον δέκαιον ἀπθτη 
60 Ἰίρτο Εἰ ΟἸΔΠΪηΟ ΘΟΙηΙηθτηογϑύμχη δἰ δὲ ἢ. 1, δᾷ “δίαιτα αὐδϑβέϊομθπι 
β 1 Πα αϊηθ 1Πυβυγταημάδτα Δα θραΐαγ, αὐἱᾶ δἰ0 6χ ἱπέουργθίθ μυ]. 1. Υἱχ 
αὐδογούαν. Βγαῦ ΘΩΪΠΊ ΠΟΙΉΘῺ Ἰᾶτη Ῥ]αἰο 5 ἐθιη ρου ὑγϊίατη τοῖς πολλοῖς 

(μερσ. ὙΠ, 198 4), υδιϊαὔαμη ογίουϊ θυ οὐ ροδύϊβ. (γϑ]αῦ ΒΟΡΒΟΟΙ 
Απίϊρ. 450), 081 ϑ'οογαῦι τϑοθρίσσα (Χθη. Μρϑι. ΤΥ, 4, 18 5... Νβϑο ἔοι- 
ἴαββθ οαϑὰ ϑοοί δ, αποᾶ ἴπ Αὐῖδύ. ΕΔΗ. οὐ Ῥοὶῦ, ποὴ ὙρουΥ -- ΠΆΤΩ 
οἵ ἄγραφοι νόμοι αὐαἱ 1180 Ὁ 1 οὐ 1819 Ὁ 40 τοῖς γεγραμμένοις οΡ- 
Ῥοπαηύαι ἴῃ Ὁ]Π1ᾶγη Ῥαγύθυη βρθούαηῦ --- ὶ αὖ ἴῃ ΒΠμϑῦ. Ρ] 1685 πομ ὑδα α 
Ἰοστίαν, 56 οὐϊατη ἀθβηϊξαῦ: ν. 1368 Ὁ 9; 1378 Ὁ ὅ; 1374 ἃ 19; 181ῦ 



ΝΙΟΌΜΆΑΟΘΗ. Π|ΙΒ. Θ 1ὅ. ὅθ 

Θ τὸ χρήσιμον φιλίας ἡ μὲν ἠϑικὴ ἡ δὲ νομικὴ εἶναι. γέγαοναι 1162 "38 

οὖν τὰ μέόγθας ον μάλισϑ᾽ ὅταν μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν συν- 

αλλάξωσι καὶ διαλύωνται. ἔστι δ᾽ ἡ νομικὴ μὲν [ἡ ἐπὶ ϑο ζ,,..λ. Ἐἢ 

ῥητοῖς, ἡ μὲν πάμπαν ἀγοραία ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρα, ἡ εξ ἵΞΣ ᾽ 
δὲ ἐλευϑεριωτέρα εἰς χρόνον, καϑ᾿ ὁμολογίαν δὲ τί" ἀντὶ οὐ ως 

φὅ. δ᾽ ἡ] ἴὰ Μηθν; 1,» δὲ; ΒΕ. 6. δος. δὴ. [ἡ] 46]. νἱά., οπι. Μ΄. 

α 1ὔ. 86. Ὁ 7. Θᾳοβ Ἰοοο5 Βμϑῦ. ααἱ οοτηρατδνουϊῦ, απαϑϑυϊοηϊθαβ πϑυά ’ 
ἴξῳ [ΟΠ θὰ5 οἴπθπαοῦ; πθασθ Θηΐμὰ γ68 δϑὺ ΒΙΠΡΙοχ πθαὰθ Αὐϊβύ. βδ 5 
Β]ΌΙ οοπδίαί. Αα Βᾶθοὸ συϑῖὸ σϑῦῦω Νίο. ἱπίθ]θσθηᾶς οἵ, ροὐιββιπιὰπι 
1874 ἃ 19 βααᾳ. οἱ τῶν ἀγράφων δικαίων καὶ ἀδίκων δύο εἴδη ἀἰδύϊη- 
σαυσπίαγ, αἀποταπῃ αἰξουτηα δ ποηθϑίαθ5 ργϑθοθρίω, αἱύθυιη δα 11πᾶὰ 
ἐπιεικὲς ροτύϊποὺ απὸ Ἰορτιπὶ ᾿π]α αἱΐδϑ ῬΥῸ ΤΘΥ τα ΘΟΠαΙοπ6 δχϑθασδίαν. 
Οοπέτω τὸ φυσικὸν τοῦ πολιτικοῦ δικαίου ἀπο Νῖο. Ε' 1184 Ὁ 18 5αα. 
ἀἰοϊξαῦ πὸπ ῬγΟΥΒΒ αὐἰᾶθπι Δ] ]Θηατη Δ ἰδύο ρόμοσθ τοῦ ἀγράφου Π60 
ἰδηθη ἰάθη 6886 ρμυϊαπάπτη οϑὺ. Ππῆο οὖ μῖο Ἰοοὰβ ἀοουγηθηΐο θϑῦ, 
δαούίογθη πα]. ΠΥ] αὐδοβύϊομθβ δὰ ἡπιβύστη ρου πθηΐθβ ΠΡ Υ τι5. ὑτϑούδββθ 
πθαὰθ ἰδῶ αὖ οὐτὰ Ἰϑοίουϊθιβ Πρυ Εἰ ἄροτ νυἱάθαξαν: ν. δὰ 1161 ἃ 10. 

28. ἡ μὲν ἠϑικὴ ἡ δὲ νομική. Οὕδθ Βἴο Δρρθϑι]απέαν γ8 2ὅ--88 
ἀδβουιθαπύαν; ἰδθιθασθ οὈβθυναῖο ργδθιηΐββα γίγνεται οὖν τὰ ἐγκλήματα 

. Υ8 24, 90 τοχ ᾿1π66 ἃ γϑ8 33 ρυϊηστη ἰξθγαύῦαν, ἀοῖθθ οχρ]ϊοαῦαν 
π8 Ἰαὐθαὺ αὐἱᾷ εἷῦ τὸ μὴ ὁμοίως συναλλάξαι καὶ διαλύειν (..,ταῦτο δὲ 
συμβαίνει... .“ τ 84). 

2ὅ. ἔστι δὴ νομικὴ μὲν ἡ ἐπὶ δητοῖς (ΒΕΚΚ.): ν. ν8 81 ἡ δ᾽ ἠϑικὴ 
οὐκ ἐπὶ ῥητοῖς. Ουοα ϑρθηρθὶ δὰ 185 Ὁ 26 8]1αὐϊ8β πιὰ 18. ΘΧθιΡ 15 
ἀοοοὺ Αὐἰβίούθι μη δαῦ ρθ. ἔστω δὴ δῦ Ρϑὲ ἔστι δὲ ὑδ]ῖα ᾿ἱποῃοῦγθ, ΘΡῸ 
ἀαδιΐοτα αὐἱάθμι Ῥγὸ σθυϊῶ ποιτηᾶ, δὰ απῶγη βίπραϊα αὐδθαθθ βιηῦ οοη- 
Τουιδπᾶδ, τϑοῖροσθ. δα ἢδὸ βᾶπ6 Ἰοθὸ τϑίϊο βθηϊθηξδσγιμ βυδαϑὺ τὖ 
βουιθαδαν.,, ἔστι δ᾽ ἡ νομικὴ μὲν ἐπὶ δητοῖς (ΘΒ Ὀ]αῦο ἀὐέϊουϊο ἀπὲθ ἐπὶ δ.): 
14. οπίτη ἃριθαν αὖ ἡ νομικὴ, αὐδ8 γ8 238 πὸπ ἰαπύπμπι ἀϊοίω 56 ᾿θἐϊδαι 
Βα! απ τοῦ κατὰ νόμον δικαίου ἀἀπτηταΐα οβῦ, 78πὶ ἀθπιοπβίγθίιν 
ὉΌΙπδ δῦ οὖ α.8}18 810. 

26. ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρα Επᾶάθρηητιβ 1942 Ὁ 96 586. ΟἸηθπὶ τὴν πολι- 
τικὴν φιλίαν, αποπίατη 5οΙαπι αὐ!Π1ὑαΐθηη βρθοδοὺ, θ886 αἷῦ. Νβθο τηδ]θ 
Β10 Ἰο60. 

21. ἡ δὲ ἐλευϑεριωτέρα εἰς χρόνον: ἴἰὰ, αὖ αἰύθ᾽ πὰπὸ ἀεὺ αποὰᾶ 
Βαθοῦ, αἰΐθυ βαπηη πο 1160 ἀθὺ 86 86 ἀδέυταμι αὐαὺύ. Ναπι οθγίατα 
Ἰη ἀϊοτα Νοὴ οὐθᾶο Αὐϊβιοξθιοιη 46 (811 πϑοοίϊοσγτιμῃ ΒΘΏΘΥΘ οορίίαϑεθρ, 
Π60 5] οορτναγθεῖῦ ἰβύπα σθητι8 Θχοθρύιγαμι [1588 ἀποτηϊηι8 οὗ ἸΡΒαΤΩ 
τῆς πάμπαν ἀγοραίας 50. ϑαηῦ εοπΐπι τηυϊία οὐ ΡΒ ΙΟΒΟΡΙΟ πο ϊββίτηδ 

- (γοϊαῦ δανεισμὸς μίσϑωσις χρῆσις 1181 ἃ 8 5.) αἀπδ8 ομπηΐπο ἐκ χειρὸς 
εἰς χεῖρα ΒοΥῚ ποαπρϑμηὺ, πἰδὶ ἀϊοίω γ6] βου ρία οὈΠ σαύο ἴῃ οογίδμη αἴθ πὴ 
50] αὐϊοηθηη τοὶ ογθαϊίδθ ᾿ποϊπάθγο νἱἀθαΐαν οὖ ἰδῶ αὐϊάθτη ργὸ ργϑοβθηίὶ. 
Βο] αὐϊοπθ 810, Απ ἐλευϑεριωτέρα ἀϊοοίαν ἔδποναίϊο --- 56 ρ]θύδαπθ 
τα ἀρτπηῦαν, τὸ ἀθ ἰθῦροσθ απὸ ρῥγθύϊπμι ροπάδξαν, τθ5 ογθαϊῥα γϑϑυϊξαδ.- 
ἔα 181} ὁΘοηγθηθυῖῦ. [πὰ μῖδβοθ ἰριξον δ]]ατίὰ βᾶθὶ σοτητηϊ αν παῤᾷα το 
ΑἸββθηβίοπο δια ὈΙσ αι οϑὺ (ἀμφίλογον γ8 28) ἀπουβαὰθ ἀθὈϊζουΐ Ἰίοθαΐ 



00 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΗΙΟ. 

ιιθϑν 88 τένος. δῆλον δ᾽ ἐν ταύτῃ τὸ ὀφείλημα κοὐκ ἀμφίλογον, 

φιλικὸν δὲ τὴν ἀναβολὴν ἔχει" διὸ παρ᾽ ἐνίοις οὐκ εἰσὶ τούτων 

80 δίκαι, ἀλλ᾽ οἴονται δεῖν στέργειν τοὺς κατὰ πίστιν συναλλά- 
Σ ς 4. τ ᾿ ἜΣ πῃ δ ἌΝ, ἀπ αν τι τὶς 
ἢ τ ἕαντας. ἡ δ᾽ ἡϑικὴ οὐκ ἐπὶ ῥητοῖς, ἀλλ᾽ ὡς φίλῳ δωρεῖται 

ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. κομίξεσϑαι δὲ ἀξιοῖ τὸ ἴσον ἢ πλέον, 
ὡς οὐ δεδωκὼς ἀλλὰ χρήσας. οὐχ ὁμοίως δὲ συναλ. 

Ὡς ὦ 

δὸκ εὖὶς δη Ἔσεῖ 
Ἔα τλ ΨΗ ΜΝ 

πα γος “3.2 ἀφο τὰ Σ 

τε τ, τον λάξας καὶ διαλυόμενος ἐγκαλέσει. τοῦτο δὲ συμβαίνει 
πῇ .ῳ. ΨΥ» ν 

᾽ Πα δο δος, 0.0... δὲ οι υ 
Εν. Ὁ ᾿ δ , ᾿ 

νδίιις «-- Ὁ τΑ ΤᾺ. φν“[9. ΚΡ φιλικὸν δὴ. παρ᾽] ΚΡ περ. 81. ΚΡ ὡς φιλοδωρεῖται. 
; τ ζ΄, ᾿, ἰχ ν ῥ- ΟΊ ΞΙΡα εδ' .. Ἐρδθοβεν τις 

ἐ 

οαποίατ!. --- Δᾷ γοῦῦα καϑ᾽ ὁμολογίαν τί ἀντὶ τίνος οἵ, 1104 ἃ 84 
ἐν οἷς δὲ μὴ γίγνεται διομολογέα τῆς ὑπουργίας. 

29. φιλικὸν δὲ τὴν ἀναβολὴν ἔχει: εὖ ῥγίογ, ἡ πάμπαν ἀγοραία 
τῆς νομικῆς, αὐδιησθδτα φιλέα Θϑῦ, π6 ἰβύπα αὐἰάοτι φιλικὸν παθοῦ; 
Π60 αυϊοαθδηη αἰϊπ, Ὠἶδὶ ἔουίθ ἰρϑῦτα Π]υὰ γαρίξεσϑαι αποᾶ ἴῃ ΟΥΗΪ 
σθποτο ἀλλαγῆς (Ε 8) οδὺ, ν6 115. φιλικὸν νοοᾶγθ. Νϑο τηΐστυτη ϑϑῦ Αὐ]βίο- 
ὕθ!θπι οὖ ἴῃ ἤοο ποιηΐηθ φιλικὸν οὖ ἴῃ 81118 (οἵ. τὸν φίλον 1168 8 8. 4) 
Ὁ 60 π|ιδτι ΠΟΤῚ ἴρ886 οἂρ. 11 ρῥγοθανιὺ αὐᾶϑὶ πο]θηΐθη τθοϊ θυ ἴῃ γΘ1]- 
ΟΥ̓́Θ {Πα ἀπὸ πηα]δατῃ αἰ δυῦ δηιοιθ ᾧ ἀπδ]]θοὺ βοοϊοίαξθ. 

29. 8. διὸ παρ᾽ ἐνίοις οὐκ εἰσὶ τούτων δίκαι: τούτων 1. 6. τοιούτων 
συναλλαγμάτων ἐν οἷς ὡμολόγηται μὲν περὶ τοῦ τέ ἀντὶ τίνος, περὶ δὲ 
τοῦ χρόνου οὔκ. Αα Βαπο Ἰοσῦπι ἰδοϊπηῦ οὐ νϑυῦθα 1104 Ὁ 18 5α. ἃ. ν. 
--ς Οπο5 ἀϊοαῦ ἐνέους, ποπ 5015. σοτηρουύατη οϑὺ. Ρ]αθοπὶ οθυΐθ πθ βαίϊ85- 
ἐθοουϊηῦ αὐἱάθηα: 1116 ΘηΪΠΔ 81 ἰθρθβ Ἰαύαχιιβ δῦ, Ῥδιαπὶ 501]1οἱδα8 ἀ6 

Θ 1ῦ 

τΘυπτὴ Θυθηΐα, δι ϊοηθτη οοτύθ ἸΘρῚ Ἰ ΟΥ̓ ὨἾΠῸ Π]]] τη 6556 σα]ὺ αὐἰη. 
γ65 σϑηᾶιΐω ᾿ρϑυηαὰθ ρυθύϊαμπη βὐαθτη οὖ Ἰοοο. Ἰοριθυβ βἰαθαῦο Ῥϑυπι- 
ἐθπίαν (Βα Ὀ]αἴο οὐηπὶ ϑθποσθ ἀναβολῆς); ἰάθιηαθ ομηπθη δέκην περὶ 
ἐράνων 6 οἰνιθαϊο, (0110 Τίορρ. 915 6; ἱπαὰθ θαπᾶθμ βϑηὐθηὐίδη, αὖ 
οοὔγοθαηΐαῦ οἵ ἀναιδῶς γχγρηματιζόμενοι, 46 Ἔδρ. ὅδ6 ἃ ποὺ αὐθτηαπθ 
ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κινδύνῳ τὰ πολλὰ τῶν ἑκουσίων συμβολαίων συμβάλλειν. 

᾿ 81. δωρεῖται ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο: οἷ, 960 ἃ 81 οὐ δανείξει ἐὰν ἢ 
φίλος, ἀλλὰ δίδωσιν. Νοαὰθ οπΐτη, ἀππι ᾿πΐθυ δυηΐοοβ ἀρὶῦιτ, τοίοτὺ 

΄ αὐἰπᾶτα ἐϊθα]τιβ αὐδϑὶ οὔ οΙ 8. 5 Πρ ]18. ἸηΒου θα ὔαΥ, 
82, κομίξεσϑαι δὲ ἀξιοὶ τὸ ἴσον ἢ πλέον... Νρατθ οπΐ διὰ τὸ 

χρήσιμον ϑιτηΐοιΒ οβϑθῦ, βὶ βοὺ αὐϑηηαῦδπι ΔΌΒΟΟμαἰαμη πὸπ πϑὈσδγοῦ 
ἴῃ δηΐτηο. Ιὐδαὰθ δὶ 46 ϑηΐτηο απδογδῦμι, απὸ ἀαύμν, ποὸ ἄθ ὑϊύαϊο: 
οδὺ χρῆσις, ποη δόσις. 

᾿ 88. οὐχ ὁμοίως δὲ συναλλάξας καὶ διαλυόμενος ἐγκαλέσει: ν. γὙ8 34. 
᾿ 9 ὉὉΪ τὸβ θδάθιη γϑυθὶβ Το Ποῖα ῥτοροβίύα οϑὺ. Νῶπι συναλλάξας 

αὐἰάθηι οἠηηἶπο πο ἐγκαλέσει; 564 Ὁ [πἰἰΐο (ἰ. 6. συναλλάξας) αἸϊίον 
οὐ ΠΙΡΘγΑ] 5 Ἰοσαύαβ θϑὺ ἀθδτῃ ἴῃ ἤπθ Ἰοααϊδαν, αἀαὰπι αὶ ρῬοβύσϊ πο 
ἱπουβαπάοαθθ 888, γϑρϑυϊ. --- Απππηδανγογίαμθαῦ οὐ ὑθιηροτῶ ὙΘΙΡΟΓΌΙΙ 
(συναλλάξωσι συναλλάξας, διαλύωνται διαλυόμενος ν8 2ὅ οὐ 88) οὐ ἰρδᾶ 

5 γϑυρῶ; συναλλάττειν Θηΐτη ῬΥΟΡυΐατη Ὠυ)ὰ8 δϑὺ ρϑηθυῖβ ἴῃ απὸ ἀ6 γϑθαβ 
Ῥούϊιβ αὐδπὶ 6 8η11018 αὐϑοηθαγν, οὗ, τὰ συναλλάγματα Ε ὅ; διαλύεσθαι 
ααΐθυη Ἰδγὴ ΠῸῚ ἀϊοπηῦαῦ ααἱ τὴν φιλίαν διαλύονται (γ. [ 8), 568 ααἱ 
ποσούϊατι δ] ατιοά ὑγαηϑισαηῦ. 

΄ 



ΝΙΟΟΌΜΆΟΘΗ. 118. Θ 1ὅ. δ01 

’ ΙΝ 

Ὁ ιο διὰ τὸ βούλεσϑαι μὲν πάντας ἢ τοὺς πλείστους τὰ καλά, τιθ2ν 86 
ὼ Α Ἁ ᾽ ᾿, " Α Α ω τὰ κ 

προαιρεῖσϑαι δὲ τὰ ὠφέλιμα. καλὸν δὲ τὸ εὖ ποιεῖν μὴ 

εἵνα ἀντιπάϑῃ,. ὠφέλιμον δὲ τὸ εὐεργετεῖσθαι. δυναμένῳ 168. Δ 
Ἁ φ δὴ ἀνταποδοτέον τὴν ἀξίαν ὧν ἔπαϑε, καὶ ἑχόντι᾽ ἄκοντα “Ὁ “τὰν τῇ 

: -" - ἣν Φριὰ 

γὰρ φίλον οὐ ποιητέον. ὡς δὴ διαμαρτόντα ἐν τῇ ἀρχῇ ,“" ἤν, ἐ 
καὶ εὖ παϑόντα ὑφ᾽ οὗ οὐκ ἔδει᾽ οὐ γὰρ ὑπὸ φίλου, οὐδὲ δι Ἐπ ξΣν η 
αὐτὸ τοῦτο δρῶντος" καϑάπερ οὖν ἐπὶ ῥητοῖς εὐεργετηϑέντα ὅ “ κ} 

2. καὶ ἑκόντι] οτι. ΚΡΟΡ; βουϊρθατη ἃ ποππῈ}}}15 καὶ ἕκοντί. 

86. 86. διὰ τὸ βούλεσϑαι μὲν πάντας... τὰ καλά, προαιρεῖσϑαι 
δὲ τὰ ὠφέλιμα. Οἱ Θηΐτη ΡῈ 856 ΠῸΠ ρἰδοθαῦ αποᾶᾷ Πποπθβίσιῃ οϑῦ, 
ἀαχητηοᾶο π6 ᾿ρβίαβ ἸΔΌΟΥΘ σ6] ἱπιρθηδᾶ δυαθηάθηη 510 ν. 1248 ἃ 88 ὧν 
περιουσίας διώκουσιν οἵ πολλοὶ τὸ καλόν. --- Προαίρεσιν ὨϊΟ Θοατη αἰοὶ 
γοϊαπέαξοια νἱᾶθ5 ααὰ απ δα ἀρθηάθτη ἱπηρθ! Πσηὰγ ; ὈΥΙΟΥ Θηΐπι ἀἸβύϊη- 
οὐἷο γ8ὶ ἀθβηϊίο βουλήσεως οὐ προαιρέσεως (,,ἡ βούλησις τοῦ τέλους, ἡ 
ὃὲξ προαέρεσις τῶν πρὸς τὸ τέλος“ - γ. δὰ 1118 ἃ 1ὅ 41.) δὰ ἢ. 1. δά- 
Ιου ποαυϊῦ. Τπάϊοαῦαγ βῖπθ ἀσθῖο ἀκρασία τις κέρδους (1146 Ὁ 19 5.); 
τοὺς ἀκρατεῖς γοτοὸ ρῥἱοσυσιαθθ ὔγτο Η ἀϊοὶ παρὰ τὴν προαέρεσιν 
πράττειν τη ΘΙ] ὨἸτηιι8. --- ΠΟΟΒ ἸΡΊΤΟΥ Ρ6Υ 886 απα ΤΟὈβοῦσιβ ΟΠ 01]15 
οὐ, 81 οροτίθαῦ δὰ τ αθᾶτα ΝΙΘΟΙΠΘΟΠΘΟΓΌΤΙ ἀϊβραδαξίοπθτη ΤΟΒΡΊΘΘΥΘ. 

81 5. καλὸν δὲ τὸ εὖ ποιεῖν .. .: ΘΥ̓ΘῸ βουλήσονται. εὖ ποιεῖν, προ- 
αιρέσονται δὲ εὐεργετεῖσϑαι. Αὐ ἰδύυα ἀδοοτὰπι (,,ϑμἡ ἵνα ἀντιπάϑη ") 
ΟἸΏΠΪΠΟ ΡΥῸ ΠΟΟ σθη618 τῆς διὰ τὸ χρήσιμον φιλίας ἀυσυβέϊαβ θϑῦ; πθὸ 
Ἶδῖὰ νυἱἀθθαπίαν ἀϊβοογαϊδθ τηϊχύυγτα αὐδάδια τῆς νομικῆς οὖ τῆς ἠϑικῆς 
(γ8 238) πϑϑοὶ, βθα ἴῃ ἱρβῖαβ βΌῃθυῖβ παΐαχᾶ Ροβίίαθ 6888. Νραὰθ θϑὺ 
Ρυγοΐθοῖο ἀταΐο τὐϊῶ αὐ Πξαὐβ οααδα, ποθ ἄστη διηΐϊοὶ 6888 γοϊπηῦ Ἀροσίο 
ποποδῦδ ἤθη ΒΡΘΙΏΘΥΘ ῬΡοββυη. Υ. δὰ γ8 39. ᾿ 

1. δυναμένῳ δὴ ἀνταποδοτέον... καὶ ἕκόντι᾽ ἄκοντα γὰρ φίλον 
οὐ ποιητέον. 4Δὴ ,,ὐ ἢπῖβ ααθ 6115. βὲ γ6] αὐ ἡ διάλυσις οοπβοίαξατ“,. 
Ορογοὺ Ἰστύαγ θὰσὰ ααἱ ὈΘΠΘΠΟΙ Ἰοοο Δ ασἹα δοσθρουιὺ ροβύθ]δηδὶ 146 πὶ 
τού θαθγθ, αὐδδὶ ἀθοϊζα βοϊγεπᾶδ βιπῦὺ --- «καὶ ἑκόντι" 1. 6. οὐϊδιηβὶ 
προρββίθαβ ὑυγοοαὶ δὐβιὺ; οὗ ρῥγοχίτηθ συϑ 6--ὃ (βου! οὔτι ΠΟΠΠΆΠ] 5 
ἑἕκοντίέ ξᾳΌθγθπι, 5 Βαΐ. δάνθυ 1 πϑὰ5 ἂρ. Ατὶβέ. γτϑοθρύμπβ θββθῦ). Οαα 
ἿὮ ΗΪΒ ὙΘΙΌΪΒ 10 ἱπθρύαμῃ ὩῸΠ υἱᾶθο, ταυ]ξοατθ νουΐ βἰτα  ἶτιβ ϑϑῦ ἴῃ ΠἸΌΥῸ 
ΚΡ φῥχγορύθυ βθαιπθηΐθηη γοθθτ 5ἰΠ]Θτὴ ἄκοντα 1Π|ὰ ρτγϑθύθγτηϊββθ, απδμῃ 
δΔῸ 811185. τη8]6 βαρογδααϊίω 6886. --- ἄκοντα γὰρ... .,αἄὕυὖἦβ ΘηΪμ ΒΘ ΠῸ5 
γοϊπθυῖδ ποθ Ἰθρθτ 8 τη] οἰ 8.6 ΤΩ] ΉρΘΥΘ 9’ ἰᾷ αποᾷᾶ ἔδοιϊῦ αὐἱ 8ὰδ τὸ- 
ρῬϑίθῃηϊξὶ ΤΘΒΡΟΏΒΌΙΤΙΒ οδὺ δὺ διῆῖοθ αραϊβϊ “, 

8. ὡς δὴ διαμαρτόντα 530, δεῖ πράττειν 5. διαλύεσθαι (γ8 6). Θυδθυβ. 
τα οαθι8 γὙ8 8--Οα δἰαυθ γ5 6--8ὃ οοτητηθηδαῦαν απο Το γ8 1 ργδθ- 
σθρύστῃ οϑὺ. Εὐὔθπίτη ὑθτη ΘΥΤΟΥΘΙΩ βάθια οοΥτὶρσιὺ ααἱ 18 ἀρὶὺ (θυτανῖῦ 
ΘμΪπῚ ααθιτη. ΔΙΆ] οἰ {δ 7 7πηρθγθ Β101 νἱἀουθῦαν οατῃ ἱπαϊσηο), στα τ 510] 
081 Ὀθπ6 οοπβίας (αυτάπὶ Θαΐμι σοσι θαδὺ γ6] Ὀθηθβοίατα 76] ἀθὈῖδαμα ἢ). 

4. οὐδὲ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο δρῶντος ἱ. 6. δι΄. αἁ «αὐτὸ τὸ εὖ ̓ δρᾶν. μὴ ἵνα 
ἀντιπάϑῃ. Θυδ νγοοθ ααυτῃ οχρ]ϊοθίαν αὐἱᾶ 510 ὑπὸ φίλου εὖ παϑεῖν, 
ἀξογατα ἃρραγθῦ γϑυϊουθτη δτηϊοϊδίατη βρθούαυὶ αὐδτη τὴν διὰ τὸ χρήσι- 
μον: Υ. δᾶ 1102 Ὁ 29; 10 87 5. 

» 



ΠΡ. ΑΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ΒΤΗΙΟ. 

116326 διαλυτέον. καὶ ὁμολογήσαι δ᾽ ἂν δυνάμενος ἀποδώσειν᾽ Θ τὸ 

ἀδυνατοῦντα δ᾽ οὐδ᾽ ὁ δοὺς ἠξίωσεν ἄν" ὥστ᾽ εἰ δυνατός, ἀπο- 
δοτέον. ἐν ἀρχῇ δ᾽ ἐπισκεπτέον ὑφ᾽ οὗ εὐεργετεῖται καὶ ἐπὶ 
τίνι, ὅπως ἐπὶ τούτοις ὑπομένῃ ἢ μή. ἀμφισβήτησιν δ᾽ 

10 ἔχει πότερα δεῖ τῇ τοῦ παϑόντος ὠφελείᾳ μετρεῖν καὶ 

πρὸς ταύτην ποιεῖσϑαι τὴν ἀνταπόδοσιν, ἢ τῇ τοῦ δράσαν- 
ξ΄ τ. ὥ,.»»..:ν... 3 ΄ Ἁ ΄ »Ὕ Υ 

τος εὐεργεσίᾳ. οἷ μὲν γὰρ παϑόντες τοιαῦτά φασι λαβεῖν 

ὁ. δαϊδ ααἱ μδυᾶ γη8]6 βουϊροσθὺ ὡμολόγησε. ἹἿ. δοὺς] ΚΡ διδοὺς. ΚΡ 
δυνατὸν. 10. ΚΡ ποτέραι δὴ τῇ. 

φου 

- 
«εἷς ΓΗ ᾿:- ἐστ : 

5». “». 

“πὰ ᾿ εἰ, ὶ 
ΐ 

ἕ 

6. καὶ ὁμολογήσαι δ᾽ ἂν δυνάμενος ..., ,γεὐ ἃ 1πἰδίο Ἰἰθοπέου 
Θϑβθηβιβδθῦ οὐ αὐο] θοῦ 4110 ὑθιιροσθ ργοβίθαϊαι, ρῥγοΐδοϊο 56. γηθυϊίθηι 
σταύϊατα υϑ]αθαστι 6886: ν. δ νβ 8. Θαυϊὰ γϑούϊαβ ΝΙΒΙΠ]ουηΐπτβ ἔαὶ 
αὐἱ τηΐγ Παρ᾽ατοῦ καὶ ὁμολογῆσαι δ᾽... ποη αΠΠ011Π1 βοα Ὀδιθατὰ ὁοη- 
βὑστιούϊομθ. -- - ΑἸΔ ὡμολόγησε δ᾽ ἂν: ματιὰ β8πθ τηϑ]ἃ οοπἠθοὐατᾶ. 

9. ὅπως ἐπὶ τούτοις ὑπομένῃ (86. εὐεργετούμενος) ἢ μή. ὕοοο ἐπὶ 
τούτοις ατπϑδὶ ἰπ ἀπᾶτη οομ γϑ ἰξαν τὸ ὑφ᾽ οὗ οὐ τὸ ἐπὶ τένι νβ 8: οὖ 
δβϑὺ ἀπᾶμα, ααοηΐδηη ὑδ}15 δϑὺ (8108) 1116 ααἱ ἀαὺ απ8]6 οϑὺ αποᾶ ἀφηᾶο 
ΘοΙηρᾶγαγθ να]ύ. ἷ 

9 (--21). ἀμφισβήτησιν δ᾽ ἔχει... Ῥτοῦαΐο ργδθοθρίο ὅτι δια-. 
λυτέον καϑάπερ ἐπὶ ῥητοῖς εὐεργετηϑέντα (γ5 ὕ) τοβύαῦ απϑοδίϊο, αὐο- 
Ὡϑηὶ τηοο ῥητὰ απδράδιη, απᾶ 810 ἰθιροῦθ πὰ]]ὼ ἔπθυιιηξ, ροβῦθα 
αὐδδὶ Βηρὶ ροβδιηῦ; γνϑὶ αὐδογαῦαν ΠΘΟΘβ86 οϑὺ περὶ τοῦ μέτρου (γ5 10. 
11. 22) οχ αὰὸ ἀοθθίθαμη, τὸ ἴσον ΠΠππὰ ἢ καὶ πλέον (1162 Ὁ 89, 1168 
ἃ 30) τϑοῦθ αθϑϑυϊτηθίυσ.. Θὺῶ ἀθ σῷ ἰῷ ἀθοθεμιθαν οὖ πϑίατω τῆς διὰ τὸ 
χρήσιμον φιλίας Ῥγο δγρυτηθηζο 80 (γ5 16 86.). ιοαδὶ θη Δ Ἰμ16ϊο 
γΘΥῚΒ ἰπθυ 856 δρίββθηῦ, β8π6. Ὡθαῖθ 18 οἱ Βαθνυ θη θραῦαυ Ρ].5 ρυϑεϊὶ 
ἄδτθ γοϊυϊββοῦ πθαὰθ 18 ααἱ βαθνθηϊθραῦ αἰδθυσιηι Ὁ]ὰ8 ἀδθαγατη 6588 
βρογϑββϑῦ, αὔϑιὴ αὐϊΠὐο β φοοϊρογοῦ, Αθασαπὶ ἰσιθαν ἴῃ παὐγϑπιαπθ ρδΥ- 
ἔθῃι δὶ ἡ τοῦ παϑόντος ὠφέλεια μέτρον 5ἷὺ (γ8 17). Εὐθηῖπι δὶ ααἱβ 
ἔογίθ 46 βὰο δἰξουῖαβ οἀπβᾶ οοπβιυμβὶὺ αὐοα ΘΟΠΒαμδιχη 1081 Ρ] 5 ἀδηηηὶ 
αἰοσθθαῦ αὐδτι αἰδουὶ αὐϊ1ὐα8, 158, στα τὸ χρήσιμον Ῥτοροβίθατα δϑὺ, 

»- βὐα! οἰ απι ἀγρτιαῦ; πθασθ α110 τηοᾶο ἐπὶ ῥητοῖς αἰίθγατα δἀάποογο ρούαϊδ- 
βοὺ αὖ 880 ρῥχϑύϊο 8] 1θησση θυγόγθια οοϊηρομηβαγοῦ. --- Ἠδπο ἴθγθ βθηΐθῃ- 
ἀΐδτι ΡΥ ΔΌΙΘπι ἵπ Ὀγθνὶθαβ Αὐἱδῦ. νϑυ]8 ἴπθ880 αἰχθυῖβ. Οπδιηατδμη 
πθ ἴω αὐάθπι γθ5 δχρβάϊζα οὐἱδ. Οαδηύατα οαῖπα αὐπΠ1ὑοὐ18. ΟἸπὶ Δ 6ο6Ρ- 
ὑπ δΏποη 46 Πδο αὔοαὰθ τ ἀϊβοθρίαθαμὺ ν8 12---16᾽ (ἃ ἐξῆν παρ᾽ 
ἑτέρων λαβεῖν γ8 18 --- ἃ παρ᾽ ἄλλων οὐκ ἦν καὶ ἐν κινδύνοις... 
νβ 16). Νβαὰ ρυΐθβ οοχηῖου ἱπ᾿ Τὰ γογθιη: τῶν κατασμικριξζόντων (γ85 14) 
)αδϊοαύαμη θββθ: απϑηνὶ ϑηΐπι ἡ ὠφέλεια 675. βύθὺ ατἱ 5101] ρθυϊθασιιβ 
Βαυθύα δασδθ βουγαίαβ οϑὺ οἵ, Ἡμϑί.. 1861 ἃ 82-- 84. ΝΙΒῚ Τουῦθ σθηβθῶ- 
γηπ8, Αγιβυοίθϊθιη ααὰτῃ τὸ μέτρον ἃ ρειίθ τοῦ παϑόντος ροίθγθὺ 8101 
γίβαμα 6886 δὖ δ] βὑαίαϊθθθ: πἰμηΐγατη αὖ ἰάθη ὃ παϑὼν οὐϊδτα ΥὈ1- 
ὑδτ ἰοξίαβ Π18 ϑββϑὺ 1ΠἸοουϑίαᾳθ οἰάθσα αὐλ1ξούθμη ἃ 86 δοοθρίϑιη ὑδῃὶὶ 
ἀθϑυϊπηατο ααδηθὶ νϑ]]οὺ. Ηὰο δηΐτη ἴῃ 8110 σϑηθῖθ (τῶν ἀνομοιειδῶν 
φιλιῶν 1 1), ἴῃ 4οὸ αὐἱάθιηῃ κοινὸν μέτρον οἸηπΐηο πο δϑὺ (1164 ἃ 1 56.), 
οϑάθτη αυδθβύϊο οομγουυύ αν 1164 4. 322-24: 10, Ὁ 8--12; Ὁ 1ὅ 58α. 



αν συ τππΠΠπῆΓΠΓΠΥῚ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Θ 1. 16. ὅ09. 

Θιδ παρὰ τῶν εὐεργετῶν ἃ μικρὰ ἦν ἐκείνοις καὶ ἐξῆν παρ᾽ τι68. 13 
ἑτέρων λαβεῖν, κατασμιχρίξοντες᾽ οἱ δ᾽ ἀνάπαλιν τὰ μέ- 
γιστα τῶν παρ᾽ αὑτοῖς, καὶ ἃ παρ᾽ ἄλλων οὐκ ἦν, καὶ ἐν τὸ 
κινδύνοις ἢ τοιαύταις χρείαις. ἄρ᾽ οὖν διὰ μὲν τὸ χρήσιμον ΕἼΞΞ -" 
τῆς φιλίαρ οὔσης ἡ τοῦ παϑόντος ὠφέλεια μέτρον ἐστίν; οὗτος «εἴς--- » ΤΩ 

γὰρ ὃ δεόμενος, καὶ ἐπαρκεῖ αὐτῷ ὡς κομιούμενος τὴν “- ἐλΉρΙς ; 
ἴσην" τοσαύτη οὖν γεγένηται ἡ ἐπικουρία ὅσον οὗτος ὠφέλη- 
ται, καὶ ἀποδοτέον δὴ αὐτῷ ὅσον ἐπηύρατο, ἢ καὶ πλέον" 320 

κάλλιον γάρ. ἐν δὲ ταῖς κατ᾿ ἀρετὴν ἐγκλήματα μὲν οὐκ 

ἔστι, μέτρῳ δ᾽ ἔοικεν ἡ τοῦ δράσαντος προαίρεσις τῆς ἀρε- 

τῆς γὰρ καὶ τοῦ ἤϑους ἐν τῇ προαιρέσει τὸ κύριον.  . 
16 διαφέρονται δὲ καὶ ἐν ταῖς καϑ' ὑπεροχὴν φιλίαις" “ἃ τφος, 

ἀξιοῖ γὰρ ἑκάτερος πλέον ἔχειν, ὅταν δὲ τοῦτο γίγνηται, 3 , ΣΌΝ ΩΣ 

Στ ς φησι Ὁ πρϑν. ἐν 
20. ἐπηύρατο] ΚΡ ἐφεύρετο. ἢ καὶ] ΚΡ ἢ 

20. ἢ καὶ πλέον" καλλιον γάρ. ΑΠασύα οπὶπι ν6] ἴῃ 115 τ απ86 
δᾶ αὐπἰαύΐοθμι βαπὺ ποποϑύαθίὶ ἀδυὶ ρμούΐουιῦ. ϑαϑιὺ ἤογβιίαη οὖ ατυὰ 
αὐϊᾷ. βοϊηοοῦ δοοορύᾶ αὐάθηι 11]ἃ δοβϑυϊσηδπα!ὶ ταὐίοπθ απδτη τη 0 ὙΠ1-| 
τηϑτα ΘΟΙΏΘΙΠΟΥαΥ τητι5 81] αϑιηὔατη οουξθ ῬΘυΙΘα] οὐἱῦ, πῷ αποαᾶ τοίν-᾿ 
Βαρηίὶ ρῶν νἱἀθαῦαν 6886 σθύθχῶ ραγτη β᾽ῦ. Μοποηάιβ ἰριίαγ, πΠ6 1166 η-' 
ἐϊὰ 5101 ἀδαίᾶ ἀὐαΐαΐαν. ὲ 

21. ἐν δὲ ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν ἐγκλήματα μὲν οὐκ ἔστιν: ν. δὰ 1102 
Ὁ 6. 7. Αὐ πιρῃῤίοπο αϊρπαμι, οὐ ἴῃ Βῖβ, εἰ ποῦ δὰ οπρίάοντιπι ΥἸΧΆΒ, 
βθα δα ὀογίδιπθη ποπϑβίοτυτη μέτρον τι ἀοβίἀθγατῖ; Ἰάχαθ ἀϊνθυβαπι. 
Ναπι πὶ 580 θεπϑβοίοσιτι τήθπβατα, ἱρηογα θαυ τὸ κατ᾽ ἀξέαν εἰ τὸ 
δίκαιον περ βοϊτὶ ᾿ροβεῖδ αἴδύ υἱποαῦ Ὀοποίδοίαπαο (1162. Ὁ 8- 11). 
Θυδδυθηθθυβ γοῖὸ αὐἀδϑοπδτη 80 60 βρϑοίαπάμπμη θβ86 ὑπᾶθ νοϊππΐαβ 
ἃτηΐοα οὖ οὐηπΐηο ποπθβία ἃρρδιθαῦ, συ] 6 ἐθυθο οἂρ. δῖ Β. οορσπῖ- 
ὑσχτα δου. 

Ὁ) 1168 ἃ 54- Ὁ 27. (Θ 16). 

Τταηϑβειηάνηι αα τὰς καϑ΄ ὑπεροχὴν φιλίας. [π΄ υὲβ αἰὐἰδδογίϊέιο", χυνιίην 
18. χιυὶ ργαεδίας --- δυο οὐγέμέο 8βῖυθ εὐ ξαέο ργαεδέαξ --- πιογίξα βία ηια- 
ογέθιυιβ οὔ οῖῖβ α ραγέε αἴξεγῖμβ αἀΐσηα σοηβεοαΐ (-- ἃ 21--ἃ 52), αἰξεῦ Ὁ 67Ὸ 
χιυὶ ΤΉ ΓΕΥΟΥ ὁ8ὲ 86 υὐγέμἑο 8οὶε τἐϊϊτξαξε ἔγη ροξίογε αὐιῖθο 60 ροϊίογθην. 
δὲδὲ {γιούνηυ χιαοταΐ -- ἃ 8ὅ. Αέ πέγίδηιε βαΐβ Πὲ, αὐθνὶ μὲ γ88 ροδβέμϊαξ 
εἰν ἴϑηο ρῖι8 χιοάάαηιν οοηοοαϊξιν, ργαοδέαμπέϊδιιβ ΠπΠοποΥ δ, τη εγϊονϑιι8 
εὐ ϊαὐὶδ (--- Ὁ δ). Αηηον θαπάθηι αὐ ταϊϊοτοην ἐπ οἱυϊξαΐε θοηο ηιογἐϊδ 
αὁ τὰ ριεθιοα γιϑῖϊοο ΠοΉΟΥ ἐγιϑιξμν (--- Ὁ 12) Εἐ ἕη ανοιϊοϊεϊα ἐφέξει 
ας αιιῖβ »ίιιγα εἰ πιοϊόγα ἀσοορῖξ, δα ποΉΟΥο χιαρέπηι ροΐεβέ τοἰγιθιαξ; 
εαπιγαηι πιΐξα διέ χιεας ρίθηε πιριχαηι γεἐγδιεοηένν (--- Ὁ 18). Νεο ἑαηιθη, 
ἴά60 ρεγτοιζιη εδὲ, πὸ αὐβδιαζμηι βαξ; παηὶ οἱ Ἰϊοοαξ αἰξεγιίηι αἰηιϊξέεγο, 
χα ἐρδὲ ἀοδορένν σγαΐίας υοἴμέ ραγοηξὶ, υοῖ ρυορέου αηιουθην υδὶ Ῥτορέευ 
ϑρθηι δοπαῃῃ ποϊοέ; αἱ εἰ χιυὲ ἔρϑε σταξίαβ ἀεδοί, φιιαηνυῖβ υοἴτέ ἐογίο πὲ 
ϑιυηὲ Ποηυῖοβ ἐποταϊ, ποΉ ἰτσοὲ -- Ὁ 31. 



δ10 ΔΕΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΒΤΉΙΟ, 

1168596 διαλύεται ἡ φιλία, οἴεται γὰρ ὃ τε βελτέων προσήκειν Θ 16 
αὑτῷ πλέον ἔχειν. τῷ γὰρ ἀγαϑῷ νέμεσϑαι πλέον" ὁμοίως ῷ πλέον ἔχειν" τῷ γὰρ ἀγαϑῷ νέμεσϑαι μοίως 

΄ »" ᾳ » 

δὲ καὶ ὁ ὠφελιμώτερος᾽ ἀχρεῖον γὰρ ὄντα οὔ φασι δεῖν ἴσον 
» ὲ , - Ἁ , ᾿Ὶ 3 ᾽ ᾿ ἔχευν᾽ λειτουργίαν [τὲ] γὰρ γένεσϑαι καὶ οὐ φιλίαν, εἰ μὴ 

80 χατ᾽ ἀξίαν τῶν ἔργων ἔσται τὰ ἐκ τῆς φιλίας οἴονται 

98. καὶ ὃ] ΚΡΝ» καὶ 29. [τε] ἅ6] νἱᾶ. 80. οἴονται) ΚΡ οἵόντε. 

Οὐδοϑίϊο ἄθ ἀἰββθηβιοηῖθυ8 δἃ Θ88. διηϊοιθϊαβ ρϑυνθηϊ αὑδ8 1102 
ἃ 8ὅ--Ὁ 5 (,τῶν δὲ καϑ᾽ ὑπεροχὴν ... . ἰσάξοντες ταῖς ὠφελείαις καὶ 
διαφέροντες“) βοουπᾶο Ἰο60 ϑγϑηῦ. (0 51 ΥΘΒΡΘΧΘΙῚΒ ΘΟΠΙρΡΑΓΘΥ ΘΥΒα 8 
οδΡ. 16, τΘρθυῖθβ ἅπασα ἀθ᾽ ἐγ] ὰ8 σΘΠΘυθὰΒ αὐδ 1110 ονδηῦ (1162 Ὁ 1 
»ὑμοίως δὲ καὶ ἡδεῖς “) πυ]1ἃ οὐαδβᾶ δ]]αὐᾶ απ Ῥγουβαβ πορὶθρὶ. Νϑαῦθ 
οἦα5 τοὶ οαῦβῳ δἀάϊδαγ, ααἱ Βαὺ αὖ νἱτύαβ τῶν ὁμοίως ἀγαθῶν (1102 
ἃ 86) οταποιι ἀἰϊδβοογαϊδμι Θχοϊαᾶαῦ (ν. 1162 Ὁ 0 βαα.; τηοᾶο 1168 ἃ 21), 
αὖ ΤΑΘΙΪΟΥ οὑπὶ Τηΐϊηπβ ὈΟΠΟ, ῬΘ]ΟΥ Οὕτὰ ΜΘ] ΟΥ6 βᾶθρ6 αϊβοθρίθηϊ: νυ. 
1108 ἃ 36. 27 οὗ 88 5Βᾳ. ϑ'εα αὐἱ νἱἀρυϊηῦ τϑὴὶ ΒΡ] οἸογθια ΡῬΘΌ]]Ὸ 
ΔΙ Ρ]ογΘ αἰϊδρυξαύίομθ οαρὶθ 8 1 ΔΌΒΟΙΥΙ ποὴ Ῥούυϊββθ (γ. δὰ 1108 ἃ 
9--21), Υἱχ τυ ῸΥ 81 ὈΥΘΥΪΟΥΘ μΟΟ Οδρ. ἴῃ ΤΥ τηϑρὶθ νυϊᾶ οὖ αὐδ8ὶ 
τηϊβέᾷ, πια]ίω οοουγγαπῦ αὐ βἰσηιβοοίω ρούϊαϑ βαηὺ αὐᾶπι ΘΧρ]) οἱ δ. 

20. διαλύεται ἡ φιλία: 1ὰ αυόᾶ ποη βου πϑααϊῦ, 51 τθβ τῶν διαφερο- 
μένων (γ8 34) ποη ΘΟ ρομϑηΐαν. 

96 54. οἴεται γὰρ ὅ τε βελτίων... ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ὠφελιμώτερὸς. 
Δρραγοὺ ραγύϊουϊαμη τε πΠῸη Ρ6Ὶ δὲ, 584 γῬϑὺ ὁμοίως δὲ καὶ οχοῖρὶ; 1ᾶ 
απο πὸ ἴπ πϑὰ αὐἱᾶθπὶ ἰδῶ τᾶγτιτι δϑὸ; ν. 6. 51. 9 Ὁ 8ὅ--10 ἃ 2. ---᾿ 
γβι 27. 28 πλέον οὐ ἴσον ἀἰϊοὶ ἀρρατοὺ τὸ κατὰ ποσὸν πλέον οὗ ἴσον, 
αὖ τὸ πλέον ἰϑυυᾶ 510 ἴσον κατ᾽ ἀξίαν, αὖ τὸ ἴσον νογθ ἄνισον (κατ᾽ 
ἀξίαν). ᾿αυάαπὺ ἘΣ ἴῃ χη] οἰῶ τὸ διανεμητικὸν δύκαιον; ἀοα 8 τηΔΡῚΒ 
τὸ βελτίω ἢ ὠφελιμώτερον εἶναι ῬΘΥ 80, ἰαπατδη) ἸΡΒΟΙΌΙΩ αυδθάδπι 
Ῥτορυϊθίαβ, ἰηΐου. δῷ παχηθυθῦα απ86 1 βοοἰθξοξθχα οοπὐυ αονϊῦ (ἃ συν- 
ἐβάλοντο γ8 82),, 60 πιδρὶ8 νοϊθηύϊθυβ ἤθύ. --- 564 π0]1 Ρ] τῶ βοϊβοιξαι!. 

29. λειτουργίαν τὲ γὰρ γίνεσθαι: ΘΌΘΒΒ6 γ6}18. ἰβϑίυα τὲ. -- Ἴει- 
τουργίας ὨΟΙΊΘΩ σγϑθοὶβ ἔδυ ᾿πγίβαμη ἔαϊὺ (. οὗ 1107 Ὁ 11 ἐν δὲ τοῖς 

πόνοις καὶ ταῖς λειτουργίαις); Ἰηθογάθμη Θηΐτη ἀβαὰθ 60 δαρθοθηϊαν αὖ 
νἱἀογοηΐυν αὐἰᾶαπι τὰς οὐσίας ἀναδάστους ποιεῖν ἢ τὰς προσόδους ταῖς 
λειτουργίαις 1806 ἃ 4. ὅ. Μοπίΐομθ δαΐθιη τῶν λειτουργιῶν ἴαοῦα, 781 
αυδδὶ γί τησηῖϊδαῦ δα οϑᾶτὴ αυδθβίϊοηϊβ ΒΟ] αὐϊοηθιη ααδθ Ὁ ὅ φῬγοθαΐαγ 
οὕτω δ᾽ ἔχειν τοῦτο καὶ ἐν ταῖς πολιτείαις φαίνεται“ ; πᾶτη Ρ]6- 
γτηαὰθ οἵ περὶ χρήματα ἐλαττούμενοι (Ὁ 10) τοὶρυὈ]οαθ ὀδσβα Ῥ6Ι 
λειτουργίας Ἰδούαγατα ἐθοϊορδμῦ. 

80. 82. ΚῚ Θομ͵σπχθυῖβ αὐποὰ ΚΡ οὐ αὐοὰ ΜῊ οχμιροῦ, βου θῦυν 
οἷόν τε [810 ΚΙ] γάρ, καϑάπερ ἐν χρημάτων κοινωνίᾳ πλεῖον λαμβάνου- 
σιν οἵ συμβαλλόμενοι πλεῖον, οὕτω δὴ [εἷ]5 ΜΡ] καὶ ἐν τῇ φιλίᾳ: τὰ 
αὐοα 58η6 ἱπϑρίστη πὸπ οϑὺ. υδυηαῦϑ αν ΘΠΌΠ|, Ὧ6 ηἰπηῖθση ἴῃ ἰῶ- 
Ἰἰθα5. ποίου αὐ Βουτσι 11. ἐπ ααῦαν. Ὑιᾶθ οπΐτα απᾶθ ἃ ᾿ἰἰβάθιῃ ἴῃ 
ὍΠῸ ΠΟΟ ΟΒΡ. δρογίθ γιθίοϑω ὑγδαἀδηθαγ: 

ὃ 28 ὁμοίως δὲ καὶ ὠφελιμώτερος (ΚΡ Μὴ) : 
Ὁ 7. τὸ κοινὸν γὰρ δίδοται τῷ κοινὸν εὐεργετοῦντι (Κ᾽) 



ὐὶ ὡδ. νὐὐὧΝ 

γεν, .-.. 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. ΠῚΒ, Θ 10. ΠΗ 

΄ , ᾽ ΄ , ἮΝ ͵ 
Θιὸ γάρ, καϑάπερ ἐν χρημάτων κοινωνίᾳ πλεῖον λαμβάνουσιν τι68 α8ι1 

ων 

᾿ - » » ς 

οἵ συμβαλλόμενοι πλεῖον, οὕτω ᾿δεῖν καὶ ἐν τῇ φιλίᾳ. ὁ 
δι ϊο ὰ ᾿ ς , 4.0 τ ᾿ ᾿ς ᾿ 3 “: Φ δ᾽ ἐνδεὴς καὶ ὃ χείρων ἀνάπαλιν" φίλου γὰρ ἀγαϑοῦ εἶναι 

τὸ ἐπαρκεῖν τοῖς ἐνδεέσιν᾽ τί γάρ, φασίν, ὄφελος σπουδαίῳ 
ἢ δυνάστῃ φίλον εἶναι, μηϑέν γε μέλλοντα ἀπολαύειν: 8ὅ 
Ἢ σίχν 8 3 - 3 - Α ἃ δ , ’ 

ἔοικε δὲ ἑκάτερος ὀρϑῶς ἀξιοῦν, καὶ δεῖν ἑχατέρῳ πλέον τιὸδν 

νέμειν ἐκ τῆς φιλίας, οὐ τοῦ αὐτοῦ δέ, ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπερ- 
ἔχοντι τιμῆς, τῷ δ᾽ ἐνδεεῖ κέρδους" τῆς: μὲν γὰρ ἀρετῆς 
καὶ τῆς εὐεργεσίας ἡ τιμὴ γέρας" τῆς δ᾽ ἐνδείας ἐπικουρία 

τὸ κέρδος. οὕτω δ᾽ ἔχειν τοῦτο καὶ ἐν ταῖς πολιτείαις φαί- 

84. φασίν] οτχι. ΚΡ, 
1. δὲ] ΚΡ δ᾽ οὖν. πλέον] ΚΡ πλεῖον. 2. δέ] οτα. ΚΡ 4. ΚΡ 

ταῖς ἐνδείαις δὲ. 

Ὁ 12. τούτωι δὴ καὶ τοῖς ἀνίσοις ὁμιλητέον (ΚΡ) 
Ὁ 18. καὶ τῷ χρήματα ὠφελουμένῳ (ΜΡ) 
Ὁ 34. χωρὶς γὰρ τῆς φυσικῆς ὠφελείας (ΚΡ) 

αὐάδθ: ἃ 30. καὶ ἀποδοτέον δὴ αὐτῷ ὅσον ἐφεύρετο (ΚΡ). 
Ἐπ δ δὰ 1; 4. 14. 99. 

838--8ὅ. Οοπέγατϊα, ἀτραπηθηξαίο τῶν ὑπερεχομένων, ἴπι ἀπὰτῃ 60Π- 
ἐγτδοία. Ὁ ἐνδεὴς Θπῖτη καὶ ὃ χείρων ν8 88, ααἱ τηοᾶο ἧττον ὠφέλιμος 
(γ8 238) οὐ ἧττον ἀγαϑὸς (γ8 26) οταῃῦ, διὰ γβ 84 ὑμὰ σόοοθ ἰδπαπδᾶμι 
πΠπτη σθπτβ ἐνδεεῖς ἀϊουπίαγ. ἘΠ οδὺ ρτοΐθοῦο αὐϊουπαιθ πυΐητιβ ὈΟΠτιΒ 
οϑὺ ἐνδεής τις κατ΄ ἀρετήν, π60 τη816 ἰᾶθιι, βἰαυϊάθυῃ ϑιηϊοϊτἰα Ῥυορύθυ 
γἰν αύθπι Ἰαπούᾳ, οβὺ, ἀϊοθτοὺ τέ γὰρ ὄφελος σπουδαίῳ φίλον εἶναι, μη- 
ϑέν γε μέλλοντα ἀμείνω ἐκ τῆς φιλίας γίνεσϑαι ἢ μηϑὲν ὠφελούμενον 
εἰς ἀρετήν (ν. Ὁ 18. 14); ϑοᾷ νἱάθηθαγ οτημΐπο ἰδ σαμῦθβ ᾿ἰδέϊ αἱϊπᾶ 
Ρούϊαβ σϑηὰβ ἔγαουτβ δὲ δαχ!] βρθούατο; ν. κέρδος Ὁ 8. ὅ. 

1. ἔοικε δὲ ἑκάτερος ὀρϑῶς ἀξιοῦν. ϑοϊοῦ Θιΐτα ἴῃ ἀπ} ὺ Ορ᾿ πο π6 
αἰταυϊα γουϊ θα ϊβ βαῦθββθ, αὖ ορ{ϊαθ ἴπ ΕΞ Ώ. ἀθοϊαταῖαν Ἐπια. 4.6; αἰξονᾶ- 
αὰθ ἃ ρΡατία 1ᾷ οοσηῖίαθ νου αι ἀοουτηθηθαση, 81 οομἑγαυθ ΟΡΙπϑηΐθδ 
ἰδηάθηη ἴπ ἀηστη ΘΟπβοηὐτθ νυἱάθπίαγ: τῷ γὰρ ἀληϑεὲ πάντα συνάδει 
(4098 Ὁ 11). Νρο ἐδῆθη ἰᾷ6ο ουδὲ οὔῦ βουϊθουθῦασ ἔοικε δ᾽ οὖν (ΚΡ); 
Ὠϑτὴ Ππὶο ΟΡ. 8Ὸ 1ηἰν10 (ἃ 34) 1ᾶ ἀπᾶτῃ ρχοροβίδθατη ογαὺ αὖ διαφοραὶ 
δὲ ἴῃ Πο6 βἜΌΠΘΙΘ 6886 οβύθπαρσθηξασ. Οὐδ ἰρίθατ Ὁ 1 5Ξαα. δἀδαπέατ, 
πογῷ βαηὺ οὖ ορροβιζδ. 

8, τῆς μὲν γὰρ ἀρετῆς καὶ τῆς εὐεργεσίας ἡ τιμὴ γέρας: νυἱτίπβ 
Ἰηὔθυ ὩΠΉΪθ05 οὗ Ὀθμθβοϊα βαμὺ ἀλλότριον ἀγαθόν, αὖ 7αϑϊϊὰ οταῦ 46 
αὐ 1184 Ὁ 6 Ἰορίτησβ  μισϑὸς ἄρα τις δοτέος, τοῦτο δὲ τιμὴ καὶ 
γέρας“. 

4. τῆς δ᾽ ἐνδείας ἐπικουρία τὸ κέρδος: διθστθ ταϊῃὶ ρουβαδαθαίιιν, 
Αὐιβυούθιθηη βουΐρβιβϑβθ μἴο ταῖς δ᾽ ἐνδεέαις (ΚΡ). 

ὅ. οὕτω δ᾽ ἔχειν τοῦτο καὶ ἐν ταῖς πολιτείαις φαίνεται: οἵ, 1108 
Ὁ 2 μαρτυρεὲ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν ἃ. γ΄ τα πᾶο 
δυΐθιη ἴῃ 60 Ῥθσχοϊρίδαν, αποᾶ ἴῃ οἰνιταῦθ ΠΌποΥΘ σϑυηαπούδηξαν ααἱ γ6] 
γἰγθαΐθ βυ γ6] ορίθυβ γϑτὰ ΡῈ] Θρυθρίθ δα]ανουίηῦ. ΠΌΡΙΘΧ Θμΐπὶ 

ΓΝ Αι 



512 ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΚ ἘΤΉΤΟ. 

ι68»υ νεται" οὐ γὰρ τιμᾶται ὃ μηδὲν ἀγαϑὸν τῷ κοινῷ πορίξων᾽ 9 τὸ 

τὸ κοινὸν γὰρ δίδοται τῷ τὸ κοινὸν εὐεργετοῦντι, ἡ τιμὴ δὲ 
κοινόν. οὐ γὰρ ἔστιν ἅμα χρηματίζεσϑαι ἀπὸ τῶν κοινῶν 
καὶ τιμᾶσϑαι: ἐν πᾶσι γὰρ τὸ ἔλαττον οὐδεὶς ὑπομένει. 

Ἰοτῷ δὴ περὶ χρήματα ἐλαττουμένῳ τιμὴν ἀπονέμουσι καὶ 
τῷ δωροδόχῳ χρήματα τὸ κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ἐπανισοῖ καὶ 
σώξει τὴν φιλίαν, καϑάπερ εἴρηται. οὕτω δὴ καὶ τοῖς ἀνί- 
σοις ὁμιλητέον, καὶ τῷ εἰς χρήματα ὠφελουμένῳ ἢ εἰς 
ἀρετὴν τιμὴν ἀνταποδοτέον, ἀνταποδιδόντα τὸ ἐνδεχόμενον. 

1. τῷ τὸ] ΚΡ τῷ. 12. οὕτω] ΚΡ τούτωι. ροβὺ καὶ Θχοίϊάϊθβθ νἱᾶ. ἐν 
φιλίᾳ. 14. ΚΡ ἀποδιδόντα τὰ ἐνδεχόμενα (τὰ.--- μενα οὐ. 1,}). 

Β1ηὴ6 ἀπῦϊο οὐ 80 ἴῃ γ8 θϑὺ Ὀθη βίου απ σΌΠαΒ; ΠΘῸ  δπθη Π]ΔΡῚΒ αΘ ΠῚ 
βαρτῶ (ν. δὰ ἃ 88---8ὅ) ἰπ Ποὺ ἀἰβουϊτηϊηθ 1ΠΠπρίγαημο ΤΟΥΤῚ βου ρύουὶ 
ῬΙϑουμί. 

6-- 8: Ἰαάϊξαν ἴῃ νοοθ τὸ κοινόν, αὐ 8 ᾿ρϑῶ ρούϊιβ γθ8 ρα] ΟΣ, 
αἸοιθαγ, Ὀἷ8 1ἃ αποά αὐδϑὶ ἴῃ ὑμοβαῦσο ΡΆΌΙΪοΟ πΒοπούαπη αὔαπθ ΟΡ πὶ 
Βαθοῦύαν. 

8. 9. οὐ γὰρ ἔστιν... ἐν πᾶσι γὰρ. . Θυσμῃ ἴδη ἄσδθ 561η- 
ἐθηύαθ ααδ ρῥγαθοθαπηῦ (γ8 6. 7) ΡΘῚ γὰρ εἰπῦ, δαϊαποίαθ, ἄθπυο ἀσδθ 
οοὔθηα τηοᾶο δα)ϊοϊαπῦαν, υδγτπι ἵπ ῥυΐουθ τὸ γὰρ βρϑούαῦ δὰ ΥΒ 6: 
ααἱ Θμΐτη χρηματίξεται ἀπὸ τῶν κοινῶν βῶπ ποη δἀβουϊθούαν τοῖς ἀγα- 
ϑὸν τῷ κοινῷ πορίξζουσιν. ἴπ ροβίουίϊουθ νϑῖὸ {(, ἐν πᾶσι γὰρ“) ταῦϊο 
Βαθούπν θουὰπ αὐ γ8 7 αἸοία βαμπῦ: πϑοθββαυθπι ΘΏ1τ Πᾶπο τοῦ κοι- 
νοῦ δόσιν 6888 ούθπαϊθαγ, πὶ γϑ]ϊηῦ ορθϊπηο8 οἶνγ88 1: βύπαϊο σϑὶ ρα] 1Οἃ 6 
Ἰαηριθβοθσθ. ὈΙσχϑῖβ ἰσίδαν οανθυὶ γϑὰ 8 π6 πἰπήαπι ῬαΌΪ66. ἀούαν, 
γϑὰ 9. 6 Π1}]}. 

11. καὶ τῷ δωροδόκῳ: τι. ὁρροβίἐϊο ᾿ρβϑᾶασιαθ βθηύθηύα γθούω βιύ, 
ἄπδβ ἴπ ραγίθβ υἱβ ποιηϊηΐβ δωροδόκος νοιῤαΐασ. ΤΌτη Θηΐτη 18 δου οαἱ 
ΒΟΠΟΥΘΒ ῥΓῸ πἴμ 110 βἰπὸ; ὕσπι ἰβ ααἱ ορϑύᾶπι αὐἰάθτῃ βαδπι ἕογῦθ βγθιθ 
πδγαγθυῖύ, 864 απ ΔΌμουγθαὺ ἃ ἀθύντηθπὺο τοὶ ἔδυμ]} 18 18, --- Οταξῖο 
Ῥγθββῶ ταϊησβασιθ ΘΟΠ οἰ πη 8." 

12. καϑάπερ εἴρηται: ορογέξοτθ ἴπ πηϊοϊ ἰὼ τὴν φίλησιν 6886 κατ᾽ 
ἀξίαν τιὸ ἀθϑὶὺ ἡ ἰσότης, 1159 ἃ 88ὅ--Ὁ 8; οἵ 1168 Ὁ 27 5. ἀἸούππι οβὺ. 
Βοᾶ φῬγορίυβ δᾶ ἢ: 1. δοοϑᾶϊδ βοηθθπίϊα 1162 Ὁ 4 ,,τοὺς δ᾽ ἀνίσους (δεῖ 
ἰσάξειν) τῷ ἀνάλογον ταῖς ὑπεροχαῖς ἀποδιδόναι“, αὐδιαύδτη ἸὈΪ π60 
ΥῸΧ κατ᾽ ἀξίαν πϑο τὸ σώξειν Ἰοσιθατ. Υ. οὐ δᾶ 1168 Ὁ 88. 

12. 5. οὕτω δὴ καὶ τοῖς ἀνίσοις ὁμιλητέον. Ὀορίδαπάσι οοτίθ οὕτω 
δὴ καὶ ἐν ταῖς (τῶν ἰδιωτῶν) φιλέαις τοῖς ἀνίσοις ὁμιλητέον. 
Λπποι οὖ 1Π1 ααἱ τηοᾶο ὀοταμηθιηοτα δ μξαγ (οἰνι αύθπι ἀϊοο οὖ οἶγ68 
Ῥτᾶθ οθύθυιβ τη θυ] 8) βαὐὶβ ἀἰβρᾶσθβ ἰπθσ 86 θυϑηῦ απαθᾶπο οταῦ 1118 
φιλία (γ5 12), βΒᾶπ86 ποὸη δῷ θϑὺῦ αὐ Ῥγόρυῖθ ἀϊοιθαν. 

14. ἀνταποδοτέον ἀνταποδιδόντα τὸ ἐνδεχόμενον: ἰταάϊςαν Θὐϊδγα 
ἀποδοτέον ἀποδιδόντα, ἴα οὖ ΠἸυαᾷ ἴῃ ΜΡῬ, Βοὺ 'π ΚΡ οχβϑίθῦ; αὐοᾶ 
αὐδηηνῖβ ἃ βθηὐθιὐϊ βᾶπθ πϑυὰ βαρ θῦσαι, ὑδαθῃ 81 τηϑήουθ ΤΠ ΟΧΌΥ ΤΩ 
Βά6 οομητηθηδαίαμη δἰὉ οομίγα σίτη οοπἤϊοϊθηὀίατῃ ὀπιξατη 6886 ορουθαθυῖί. 
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Θιο τὸ δυνατὸν γὰρ ἡ φιλία ἐπιξητεῖ, οὐ τὸ κατ᾽ ἀξίαν᾽ οὐδὲ τιο8ν 16 

γὰρ ἔστιν ἐν πᾶσι. καϑάπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς τιμαῖς 

καὶ τοὺς γονεῖς" οὐδεὶς γὰρ ἄν ποτε τὴν ἀξίαν ἀποδοίη, εἰς 

ὁ δύναμιν. δὲ ὁ ϑεραπεύων ἐπιεικὴς εἶναι δοκεῖ. διὸ κἂν δό- 

ἕξειεν οὐκ ἐξεῖναι υἱῷ πατέρα ἀπείπασϑαι, πατρὶ δ᾽ υἱόν" 

ὀφείλοντα γὰρ ἀποδοτέον, οὐθὲν δὲ ποιήσας, ἄξιον τῶν 30 

ὑπηργμένωι δέδρακεν" ὥστ᾽ ἀεὶ ὀφείλει. οἷς δ᾽ ὀφείλεται, 

11. ΚΜ γὰρ τὴν ἀξίαν ποτ᾽ ἂν. 

ϑοᾶ τηδ]6 ἰύθῃ ἱπ ΚΡ ρουριύαν τὰ ἐνδεχόμενα: ἴῃ ἀπδτη θη απ 8] 
Βατητηθτη οοιηραίδπᾶατη ἢ. 1. οταὺ αποᾶ αὐτίπατπθ ὈΘηΘΠΟΙ ἁαὺ οἶΠΟΙ ἴῃ 

δΙηΙΘα τ ΘΟΠ ΘΥ ΕΓ, 

1ὅ. τὸ δυνατὸν γὰρ ἡ φιλία ἐπιξητεῖ, οὐ τὸ κατ᾽ ἀξίαν: ν. ἃ ἴ 
ἀδυνατοῦντα δ᾽ οὐδ᾽ ὁ δοὺς ἠξίωσεν ἄν. Νοη τη816 Επαθτηῖα θϑᾶθηι 
δ6ο τῆς ἠϑικῆς φιλίας Ῥτορτία 6886, δ ἃ συ]ραυὶ ΘΟΙΠΙΩΘΥΌΙΟ Δ]16Πῶ, 
ἀϊοῖθ 1948 Ὁ 9--14. Νρο-[ἀτάθη ραϊαπάπτη, ρ]8πε ἰδα ᾿π τ ηρὶ τὸ δίκαιον 
υοά Θτηϊοὶ 86. ΟΧ ἉΘατιο Ῥοπθθαθαν. ὙἹἱᾶάθ θηΐτῃ υϑίϊοηθυα οὐδὲ γὰρ 
ἔστιν (ἡ ἀξία) ἐν πᾶσιν: αυδθ γαῦϊο ρτοΐθοϊο οὖ ρουθϑί ποὺ δα σθ8 7α8{1- 
ἐΐδ8 βυυθαϊδαβ οὐ 10] ρὲ τὴν ἐπιείκειαν ὍθΘη6 ΟὈβθυυϑϊζαν. 

10. καϑάπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς τιμαῖς καὶ τοὺς γονεῖς. Ἐ666 
τηθηξίο τοὶ αϊνίπδθ νοῦ Αὐϊβϑίοίθοα: τιμὰϊ ϑηΐτη βἰηθ ἀΌΪΟ ἴῃ 608 
οοπΐουηδαν ααἰθαβοιμ ἕο φιλέα ποη βὶῦ (γ. δὰ 1102 ἃ δ); απδθατθ 
᾿ϑασοραϊῦ οχρ]!οαϊο, ταὸχ ἴΐω ἀρὶῦ ἰδπαῦδηι 5011 ρῬϑυθηῦθβ ΘΟΤΤηΘΙηΟ- 

ταν! βιηῦ, 

18. ἐπιεικὴς εἶναι δοκεῖ: οϑὺ Θῃΐπη 18 ἀπθηι ᾿πθχ ἀθαπιβ (ἐπιεικὴς) 
πο τορτορθύ. 8361}. ἴθ ποθ ποτηΐηθ αποᾶδμηι τη οϑᾶθμι ποίϊο (υὖ 
Ῥαυθαγθ Ἰοασδν) ἔπτη δοῦϊνθ ὑπ ραββῖνθ δοοῖριςαν. 

18 544. διὸ κἂν δόξειεν οὐκ ἐξεῖναι υἱῷ πατέρα ἀπείπασϑαι, πατρὶ 
δ᾽ υἱὸν 86. ἔξεστιν ἀποκηρῦξαι (ῃοο Θπΐπὶ ὙὉ. φγορσγίθτη Πα]. τοὶ ϑϑὺ; 
οἵ. ᾿πέϑυ 411ὦ Ρ]αῦ. 46 μερρ. 928 οχίν) --- γοθ]β δᾶθο 1 δΔα]πηριη- 
αν αὐπδ81 ἀδίᾶ οοοδβίομθ νἱαθαῖαν 1.18 ου]υβᾶδηη ταϊοπθπὶ ΘΧΡ]ΊΟΔΥΘ. 
Αἰαὰϊ 5βα β δρϑυύαμῃ οϑὺ (ἃ αποὰ ἴῃ δρϊϊζοτηδ Ῥγϑοϑιηϊβεῶ βθουδιβ ΒῈ1η), 
ἴδοθσθ δὰ ἱρβᾶτῃ 118πὶ απδοϑύϊομθηη σὑϑὶϊατπὶ οϑρεθΒ ἀαπτὰ οβύθπαδίῃν 
ΑἸΒΒΘΏΒΊΟΤΙΘ5 ΠΟΟ ἴῃ ΘΘΠΘΥΘ (81 αὐδ 5150) ῬΘῚ τοὶ πδέθγα ἢ) ΟΟΘΥΌΘΙΣ ἨΘ 
ἴῃ αἰββιάϊατη ἀθθδηῦ: Ὁ] ουβ Θηΐη ΠῸῚ ἸΙΟΘΥΘ, 8] Υ18 ποῸὴ Ρ]ΆΟΘΥΘ. 
Ῥαγθηξϊ τη Ὑ6ΥῸ 51111168 δ Πᾶθο ΟἸμπῖπο τοὺς εὐεργέτας 6586, οὖ γ68 
ἀοοοὺ οὐ τηΐτῶ οἂρ. 7 ΠΥ 1. 

20. οὐϑὲν δὲ ποιήσας, ἄξιον τῶν ὑπηργμένων δέδρακεν: ροτβρίοαυϊ- 
δὶ οοτίθ ργοξαθυῖῦ 1[α. ἀἸβέϊπρστιϊ ; πᾶτα Ὀ6π6 Τιᾶτα. ἱπύθυρυθίαϊαν,  αὐ]Ἱά- 
αὐϊὰ ἔδοουιῦ Π]1π8,. Π181] (γ6] ̓  να παῦδηη" ὈΘηΘΠΟΙ 8 ὃ Ῥαΐτθ ΕἸ ΘΠ] 
«αἰ σπῦτῃ ἔδοουῖν.. ΠΝ τὰ ὑπηργμένα 86. παρὰ τοῦ πατρὸς δϑάθιῃ βαηὺ 
αὐδ8 110 ἃ. ὅ προὐπαρχὴ νοοδίατ; 410] 5ἰτη ον ὑπαρχὴ 680, νο]αὺ 
ἐξ ὑπαρχῆς Ὅ90 ἃ 31; 141 Ὁ 82. Ῥαπβίνυμη ὑπῆρχϑαι, ταιόεμιούση ἀρυᾷ 
Αὐὶβῦ., ΥΘΡΘΥῚ ρα οταύουθε οοηβίαῦ. 
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ὅ14. " ΑΒΙΒΤΟΤΈΙΠΙΒ ἘΤΉΙΪΟ: 

’, 3 . " -" , Ὁ’ 3 ᾽ 3 

1168099 ἐξουσία ἀφεῖναι" καὶ τῷ πατρὶ δή. ἀμὰα δ᾽ ἴσως οὐδείς ποτ΄ Θιὸ 
ἂν ἀποστῆναι δοκεῖ μὴ ὑπερβάλλοντος μοχϑηρίᾳ᾽ χωρὶς 
γὰρ τῆς φυσικῆς φιλίας τὴν ἐπικουρίαν ἀνθρωπικὸν μὴ 

οὕ διωϑεῖσϑαι. τῷ δὲ φευχτὸν ἢ οὐ σπουδαστὸν τὸ ἐπαρκεῖν, 
μοχϑηρῷ ὄντι: εὖ πάσχειν γὰρ οἵ πολλοὶ βούλονται, τὸ 

δὲ ποιεῖν φεύγουσιν ὡς ἀλυσιτελές. [περὶ μὲν οὖν τούτων ἐπὶ 
τοσοῦτον εἰρήσϑω.] : 

22. ΚΌΜΡ ἀφιέναι. 94, φιλίας] ΚΡ ὠφελείας. 91. 28. [περὶ -- 
εἰρήσϑω] 46]. 

᾿ 9φ9. ἐξουσία ἀφεῖναι: ααἱβ οτραϊἀογῦ 6 ΚΡΜῬ γροϊριθθάυμη 6888 
ἀφιέναι ὃ ἷ 

24. τὴν ἐπικουρίαν: Ῥγαθβθῃ θα Δα101] Π]11 γ6] βρουαύδηη ῥῬαθυ!. 
Ὡῦ. τῷ δὲ: οαἱ οὐκ ἔξεστιν ἀφεῖναι (γ5 19). 
ΟἿ, περὶ μὲν οὖν τούτων... Ἴδη δρογίθ βᾶθο 80 60 δϑάϊία 

βαηὺ αὐ ΠΌτοΒβ τηῶ]86 δαὺ ἀϊδυϊηρτιγοὺ δαὺ αἰδυϊποῦοβ γθρϑυιββοῦ, αὖ Ὠϊο. 
Ἰοοὰβ ῬΓῸ ΘΧΘΙΏΡ]Ο 581} οἰδιβαϊαγττη 1ΠΠᾶῦτπι ῬΘΥΡΘΥϑτα βούδυτιμη. 

6) 1168 Ὁ 82- 1104 Ὁ 21 (1 1). 

Ῥοὺ ποὺ οδραῦ, αὖ ταοχ ρρδυθοϊῦ, ρίαν γθρϑυϊαηῦαν απᾶθ ῬΆθη6 ἱποομαϊθθ 
Ῥγοξογαπύαν αὖ νἱάθανβ 101 ἴῃ ῥᾶγὺθ αἰβραῤα ιομῖβ ΨΘΥΒΑΥΙ απ8ι8. ΤΉΪ118 
βἷὉ οἱαθοταία. ᾿ϑοϑὺ θηΐμ γ6] ῬυΪποῖρα}18 ααδϑὶ ρῬυοροβιῦο αἀαϑτη " Μ. 
(1210 ἃ 84-- Ὁ 3) παυὰ τη816 δχροβιθυπηῦ χαῦπι ἱποϊρογθὺ ἐν ἡ δὲ 
φιλίᾳ μὴ διὰ ταὐτὸ φέλοι ἐσμέν, μᾶλλον αἵ διαφοραί. Ἑυδοιηΐα 
ὙΘΙῸ ἄυπι 1948 Ὁ 14-- 88 ἀΙΒΒΘΠΒΙΟΠ68 ἰηΐθυ 608, αὰο08 μὴ κατ᾽ εὖϑυ- 
ρίαν ϑιαΐοοβ 6886 ἀϊουπύ, οχρ]ϊοδηΐ, ΤηῖΒθ 8 ἀμίἀοτα ΘοΥγαρῦο ΒΘΥΊΟΠΘ 
ἐτδδαπίαγ, πο ἐαπιθη θῶ ΘΧΒΙ θθηῦ ἀη4θ ποὺη Ῥοββὶβ δὺ βϑηΐθην8 ΝΊΟ. 
Ῥϑυβίτηῖ θη ἀοούγϊμδπι ΘυιθγΘ οὖ αἰἰαυϊά 1ποῖθ. δᾶ απὸ ἀϊβρυξάθιομθιῃι 
τρϑοῦθ Ἰμ θ]]ορθπάδται ταὔτ]. --- 

ΗΙ8 Ῥυϑθιηῖββὶβ ἴΐω υρυπηθηύατη οαΡ. μι}. ἀϊβροηδτῃ. 
1) Πίοηι αἵ ἀνομοιειδεῖς φιλέαι, χυμύη οὐ ἴρβαθ απαϊοσιῶ χιαδαλι 

ἐμοηάας ἴηι, ραβδϑίηι αἰἰδ8θΉ 510Ή.6 ἔμ) διαγιέιν": 
ἐπώγ, ογΐην 6 δογηιηνιγὶ ηιθηϑιγᾶ, χιιᾶ ἄϊυογϑβα {ϊα χιίαθ ὐγληηιιο 

ἦγ, βοοἰοίαξονι, αὐ ογυνγένι" τοῖο σοηυρθη βοὴ ροϑδίηέ ηυΐηιι8 οοηϑίαΐ 
τ {-- 1164 ἃ 3); 

ἑμηι 8αθρ6 Πὲ υοἴιιέ ἔγν ὀγοὐοῖβ, τὲ αἴξθγιογ χιναῖο α 86 θωϑρθοίο- 
ἐμ υοἴ φιιαῖο ἐρδὶ ργαῤδβίαγὶ γροβϑῖ γ6 ρογϑροωθνῖέ χιυϊάθηι 8αΐὲβ 

(-- ἃ 12); 
ἀοηῖίφαο ἐηἰογαάνην υδῖ, ἃ βοἰογἐϊθιι8 υοϊθγύϊδιιβητιο αἰζια γοἰγθιιῖ- 

ἔμ)" αἰ αἰξογὶ ργοροϑίζξιην ογαΐ; χινο ἐαποίο ιιογὶ ἐν ργοθαθῖϊο 

68ὲ χιναδὲὶ γἱ] ἀοοορογὶέ (--- ἃ 32). 
2) δὅηυν ῬΟΥΥῸ ψιιαθγαἶνιν" φιοηιοῦο ἑαϊία ἴθ ἐγν φοηογο τυοἷ ουἱξαγὶ νεῖ 

οοηυροτὶ ροϑδῖηέ, ἐηυργίηυΐβ τοί αδοὲ θα γαΐο εὐὐ αὖ ἐγλδίο δὲ γι Ῥ͵ΟΥ' 
αοοϊριαί οηγιῈ αθϑέϊηναγιὲ ηνλύγνβ ρον ηυϊἐἐαξιν (--- ἃ 31); φιναηιχιαηι {18 χιυΐ 
ἑμιαγέα αοίαμέ, εἰ 8ορ]υβέαο, βιναογινν ὁδὲ τὐὲ ομιγυζιη φγύρυνηνν Ῥγδέτα 
οοἰϊσαηέ, φιογοῖαβ ἀδοορίογιι ἀοίγιθ6ρ08. ΚΟΥ 6} [γαηὲ (--- ἃ 88). (ιν 
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- ς: 

ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἐονόωλο: φιλίαις τὸ ἀνάλο- 1168} 82 ἐοῖαλ, ες 

γὸν ἰσάξει καὶ σώξει τὴν φιλία, καθάπερ εἴρηται, οἷον . ᾿Ξ 

καὶ ἐν τῇ πολιτικῇ τῷ σκυτοτύμῳ. ἀντὶ τῶν ὑπβοδηβδΈδηΙ ΠΣ ΄ 4, 

ἀμοιβὴ γίνεται κατ᾽ ἀξίαν, καὶ τῷ ὑφάντῃ καὶ τοῖς λοι- 86 “ὶ «,ἀἰς- Ί 

ποῖς. ἐνταῦϑα μὲν οὖν πεπόρισται κοινὸν μέτρον τὸ νόμισμα, (οὶ χέζε πος 

᾿ Ν᾽ κότλς 

ϑογο δ τοηυιμογαἰίοπο μϊῖ οοπυθηογϊξ, ὑμέθυ 608 φιάθηι φιυὶ ἐρβογιι ατοιΐ- γ-..: 

οογιη οσαιδα βμαηι ορογαηι παυαυογῖγέ μδημα ομιρυΐηιο αἰϊβοορέαθεξιν" μόνε πὐρ: “Ὲ ἀαυσισκοε: 

Ἰαϊοῦῖξ ργοὸ απυϊοᾶ υοἱιηέαίε φιραγέηι ἤεγὶ ρῬοδϑῖέ αἀδηϊα γείγιθιοηα 6886 

(--- Ὁ 6); αὐ ὑγέον 608 γιυῖδιι8 Ῥγοροϑδίδιη δδὲ ὐ ἰδὲ χιυϊά αοηιῖγαηί, Ἠΐ 

φιοά μίγίφιια 9} αἰτίη, δἱὲ τορογίγὶ ροβδὶξ, 7ιι6 αοϑέϊηιαπαϊ Ῥ6Ή68. δι, οὐτέ 

χυυὴὶ ογοαϊέα ργίον αοοθρογὶξ (--- Ὁ 12); ἐἑα ογΐηι υδἱ ὕη ηιογοαΐξεγα γ68 

ἐγαηβίσαξμν" Ἠθοθ886 68ὲ (ημαηαο ὧς ργοίϊο σνυογϑα πον ϑ8ῖηὲ {ασία) --- 

1104 Ὁ 21. 

82. ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἀνομοιοειδέσι φιλίαις. . Νὸοὴ οταῦ οὐ 

ουτῃ γἱ ̓ααδάδτῃ ἱποῖροτοαν ἐν πάσαις δὲ (ψ"0» ὡνώσωμν πἰδὶ αἷ καϑ' 

ὑπεροχὴν 46 αὐαἰθαβ πιοᾶο Θ 16 ἀρϑραΐασ οὖ Ἶρ88θ Βυ)α8 βῦ σΘΠΘΙΊΒ. 

9. 

φυοὰ βἱ ποη ρἰδοθθαῦ, βου. Ροδίπβ ογαὺ καὶ ἐν πάσαις δὲ... Νά 
τὸ ἀνάλογον τοὶ (γ. Υβ 80) τὸ κατ᾽ ἀξίαν οἰΐδτη ἴῃ ῬΥΪΟΥΘ 1ΠῸ ΘΘΠΘΥΘ 
» ἐπανισοῖ καὶ σώξει τὴν φιλίαν, καϑάπερ εἴρηται“ (γ8 11. 12). - ὅ6α 
ααδθ ἰδπάθιι βαπῦ αἵ ἀνομοιοειδεῖς ὃ πραὰθ οηΐτη ἵπ Νίο. ΠΟ ΠΟΙΏΊΘΗ 
Ργϑθῦθυ ἢ. 1. τϑρουϊδαν ἤθαὰθ ἃ ΜΜ. πα θυητῖβνθ τϑοθρύατη οϑβῦ. φυᾶ 1ῃ 
τ6 Ῥυϊπηστη β8η8 τϑβριοἰθπάσπτη δ τρία 111ἃ εἴδη τὰ φιλητοῦ καὶ τῆς 
φιλίας: αποᾶδβὶ δογαμη πηθηεϊο ἰδοία, οδὺ απἱ ἕτερον ἀνθ᾽ ἑτέρου ἄντι- 
καταλλάττονται οἷον ἡδονὴν ἀντ᾽ ὠφελείας, ποη Ρἷδπθ πονατῃ δϑῦ 
αυδθ δ ἀνομοιοειδὴς φιλία νοοαῖαγ. Υ͂, Ἰρτίυν 1161 ἃ 4--14: 1168 
ν 2--ὅ; ἀπᾶθ 1ᾷ αἀποαὰθ ρϑιβρίοιδαν ἰδιϊ σϑ που ἱπέγῶ κα! οἰθδατα αὑᾶθ 
κατ᾽ ἰσότητα οϑὺ Ἰοοῦπι 6886 δία γϑὶᾶθ αἀϊνθύβαμιη ΘΒ 6886 τὴν 
καϑ' ὑπεροχήν. Νρα 608 βαἐβ τϑοῖθ ἀνφομοιοειδεῖς φίλους ΔΡΡΘΙ]ΔΥ 
ΘΘΠΒ685 ααΐ ἱπίθυ 86 αὐΐάθπι γαϊάθ ἀΐβρατθβ δῦ ρᾷθπθ ἐναντίοι βυπὺ 
(γοιαὶ πένης πλούσιος, ἀμαϑὴς εἰδώς 1169 Ὁ 12 54.), πθ0 ἔϑηθηῃ ΤΠ 5 
ἀπάτη ἰάθηηατιθ ργοροβίθατη παθθηὺ τὸ χρήσιμον --- Θυ͵π8 Βᾶπ6 ρϑυπηα]ίω 
οὐ ἀΐγουβα εἴδη βαπὺ βθᾶ ὑπὰβ απιᾶϑὶ δηΐτηιβ Δρρθύθῃβ. --- Τί Ἰρτθυν Ὁ 
ἰηϊδῖο πουατα ΠΟΙΏΘΠ Οἰγουτηβου θαῦαγ, αὖ ἀθηᾶθ οουπδίοῦ ἃ] 18 π ἰτη- 
τηϊβοιθυιῦ Αὐϊβῦ. 

88. καϑάπερ εἴρηται (γ. δᾶ Ὁ 192): οπημηΐπο αὐἰάθιη ἐσάξειν καὶ 
σώξειν τὸ ἀνάλογον οοπβίαῦ Β8η6; 5ῖπ αὖ ρᾶγ οβϑὺ δὰ 'ρβᾶὰβ τὰς ἀνομοιο- 
εἰδεῖς Βᾶ66 βοπίθμπεϊα σγοΐθγαθαγ, 1ὰ αὐἰάθπι ποπάπηι ἀϊούαμῃ οϑὺ (ν. δαπού. 
Ῥτγδθοθάθηζθυη). ! 

84. οἷον καὶ ἐν τῇ πολιτικῇ 80. φιλίᾳ, 46 αὐ γν. δὰ 1161 Ὁ 18. -- 
Ἠοίουξαν ρίξαν οἶν1}18 ἀτηϊοιθϊα δὰ Πᾶσα ἀλλακτικὴν οὐ Ε 8 τὸ ἀν- 
τιπεπονθὸς οταὺ, ἀριύθγταθι ἀ6 οδάθιη τὸ αὐὑδ ἰζθυτση 1164 Ὁ 12 (καὶ 
γὰρ ἐν τοῖς ὠνίοις .. .) δᾶ ΠΙαβέταπάδη πᾶπὸ απϑϑβέϊηθιη Δα Β106- 
ἔαγ. ϑ:6α διγαγϑὲ βὶ απἱβ Εἴπιο ἀθ ἴρβο βϑπθῦθ τῶν ἀνομοιοειδῶν οοτξϊ 4]1- 
αϊὰ 60]Π6Ὶ Ῥοββθ ρυδοὺ; ἀπᾶθ θηΐπὶ ἴδὰ (οἷον καὶ --- καὶ γὰρ) ἴη- 
ἀποαπέον ποη ταΐπὰβ τϑοῦθ 51 Π}}}1ἃ αἰϊαπᾶθ ρϑέϊξα ρούθγυυπθ 6586 ἀαδ1 
ΘΧΘΙΈΡ]α ΘΧ θοάθῃιμ ΘἜΠΘΓΙΘ. 

1. ἐνταῦϑα (1. 6. ἐν τῇ πολιτικῇ) μὲν οὖν 1. 6. ,.εὲ τὸ κατ᾽ ἀξίαν 



δ10 ΑΒΙΒΤΟΤΕΙῚΙΝ ΕΤΉΤΟ. 

τιδ4 4 καὶ πρὸς τοῦτο δὴ πάντα ἀναφέρεται, καὶ τούτῳ μετρεῖται" τ 
Δωρ ἐν δὲ τῇ ἐρωτικῇ ἐνίοτε μὲν ὁ ἐραστὴς ἐγκαλεῖ ὅτι ὑπερ- 

τ, ᾿ ͵ “ 2 2 " 3. )Δ)Ὰ ΄ δ 
εὐὐφήν ἐς Κι ς φιλῶν οὐχ ἀντιφιλεῖται, οὐϑὲν ἔχων φιλητὸν, εἰ οὑτῶς ἔτυχε, 

οὐλῶν ἰνράς, δ; πολλάκις δ᾽ ὁ ἐρώμενος ὅτι πρότερον ἐπαγγελλόμενος 
ϊ 

“- δα “ἐ ψ ν πάντα νῦν οὐϑὲν ἐπιτελεῖ. συμβαίνει δὲ τὰ. τοιαῦτα, ἐπει- 
᾿ βξόδις ἃ ᾿ δὰν ὁ μὲν δι᾽ ἡδονὴν τὸν ἐρώμενον φιλῇ, ὁ δὲ διὰ τὸ χρή- 

κρβμἘᾺ 1 Δ-- σιμὸν τὸν ἐραστήν, ταῦτα δὲ μὴ ἀμφοῖν ὑπάρχῃ. διὰ 

ῷ, καὶ ἐνὶ 6Χ ὑπὸ ΤΡ; πρὸς οοἰδ. 

1Πυὰὰ 1108 Ὁ 86 ἀπιθίσαυτη 510“. ΕΛ ρθῶ βοηὐθηξία, οὐ ταὐτὸ απ ῥτο- 
Ῥοηΐϊδαν -- μ6 ϑχοθρίο αὐϊάθιη βυθου!β θχθιηρῖο 1108 Ὁ 84 --- ΡΆΘη8 
ὑγωηδίαία δῦ οχ Εὶ 8, ἱπηρυῖπη}8 1188 ἃ 8 --22., 1581 οτῦθ. δἀποίδπατμι 
νἱἀθαῦαν, ποθ ἀμοιβῆς (1108 Ὁ 8ὅ; 1164 Ὁ 1 οὐ 19) 4101 ἴῃ ΕΗ. ποπ 
6886, 66 γϑύθυτη ἀμεέβεσϑαι ῥταρύου 110 ἃ ὅ. 

8. ἐν δὲ τῇ ἐρωτικῇ: Ῥτορθταῦ βϑύϊηο, αὖ ΒΟΠά θη Ῥοιϑοῦο Ῥυΐμο 
ὐραχηθηΐο (ν8 1. 2) ἱπομοθίαν αἰταά. Ῥχοΐδοϊο Θηΐη τὸ μὲν ΥΒ 1 ρυ]- 
ΠῚ 8.11] Βαρίταθαῦ δι βίη, ἐν ἑτέροις δὲ (. ἐν δὲ ταῖς ἀνομοιοειδέσι) 
κοινὸν μὲν μέτρον τῆς ἀξίας οὐκ ἔστιν" ἡ γὰρ χρεία ἐκεῖ ἢ ὧν δέονταί 

τινες τῶν φίλων νομίσματι οὐκ ἂν μετροῖτο“. ὕπᾶθρ ρμαΐθραὺ νἱὼ δᾶ 
βϑαπρηίζία. --- Περὶ τῆς ἐρωτικῆς. 81 οοπΐοναμηθαν ααδθ Ἰὼπὶ 11ὅ0 Ὁ 1---4; 
1107 ὦ 6--14; 1169 Ὁ 1ὕ--19 Ἰορίτηιβ, βαδ]β Ῥυο Δ ἢ ὰ ουππῦ ατδθ 
πβαὰ6 δ γ8 12 Ῥγορομαητν, : 

ὕ. ὅτι πρότερον ἐπαγγελλόμενος πάντα... Ῥτοτηΐδίβ8θθ ΠΠΌγὰ ἤηρδβ 
πθο οοτΐα απδοᾶδηι πρὸ ρῬπαβ αποἀάδηι γθυΆτη, β6α ππΐνθυβ Ἰοοαΐαμῃ αὖ 
δ: 56. Ὡἰ8}} ποὰ ἔαοθατατα αὖ σταίη βϑθι Αἰ ο 1 φγαθβίθί, ὥπυοα 

“ ἀαπιῃ δπᾶίγοῦ αὐἱ ἡπτιούπμη βἰδὶ απϑουῦ (γ5 7), βοι ποϑὺ 46 118. γθθιβ 
οορίζαν!ῦ αὐδ8 ἰρβὶ βαηὺ οοτγαϊ; απὸ αὐἱάθιηῃ ἰύθυ πθῸ υϑυβ αἰχὶῦ Π66 
ἤοτίθ πυϑηΐθ οοποῖρίθραύ. Ηος ὀπίτῃ οαραὺ μα]. βρηθηίδθ:: ραββίτη διοοὶ- 
ἄθγθ αὖ, 81 πἴπο Ἰπούστῃ 1Π1πὸ γοϊαρίαβ αὐδθταύαν, ΘΟην Θπθυϊηῦ απ Π66 
γοϊθηΐθβ 5101 βαὐΐβ ἔθου ροβδϑίηῦ 60 βοϊϑιηῦ απὸ ΑἸ ἔθυτι8 σ θυ, βρθούθηῦ. 
ΝΙταἰσατα 51 τϑυθυᾷ 80 αἰΐογο ἀαίο, Πθ5 Ἰϑθβῶ θϑβοῦ ταὖ ὑυθ ῬΥΟ ΠῚ ΒΒα 1 
ΒΟΙγοΥθ πο]]οῦ, οοπἰτογουβῖω ἱπᾶθ οχουΐω ἢ1] μαρθϑυθῦ αποα ᾿ἰβϑύϊιβ ΡΌΠΘΙΙΒ 
γ6 1 οὐηπῖπο ΟὈ] 510 ΘΘΠΘΥΒ ΡΥΌΡΥΪαμη Θββθὺ. --- Νὅβο τηϊπὰβ μαίθὺ 
ἤδη ἀϊβουϊἑαύθηη ν8 8--ὃ Ββαυα θη 6586 αὐδ6 τϑρϑυΐῷ τηθηβαγᾷ (ΡΟΣ 
νόμισμα αποἀάδϑιηῃ) Βυ]αύα, ἔπουῖῦ. ᾿ 

8. ἐπειδὰν... ) ταῦτα δὲ μὴ ἀμφοῖν ὑπάρχῃ. Ῥρδοιἀθγαῦαν οὐ ἴπ 
ἢ8 γϑυθὶβ οὖ ἴῃ 115 αὐδ βθαπαηίαῦ -- νυϑ 12 ἀϊδύϊποῦα τϑυατα ἀθβουρῦϊο 
ΡΟΣ αὐδῖη ἀϊρσποβοδῦαν ἔπτα αα14 δοοίάογθ αϊοαῦαν ἔπτα απο 7016 βίηρτιϊα 
απδθαὰθ δᾷ ᾿ϑῦπ ἃ ροὐββίτηστη σ᾽ π8. (ΒΘ τῆς ἀνομοιοειδοῦς 56 τῆς 
ἐρωτικῆς) δαδουθαπύαγ. ΑΠπΟη ἔναρῚ 88. 1Π1ὼ τούτη απδθ γ8 11 5. (οὐ 
μόνιμα ὄντα .. .) οὐβογναῦθγ, πδυᾶ τηΐηπβ 1118 βοοϊθία θ θαι8 οὐϑιῦὺ ἴῃ 
αὐἰϊθυθ αὐτίααθ βοίδπι αὐ 1ὐαΐθιη ν6] βοϊδιη σγοϊαρίαθθιῃ 5101] ραυϑηῦ ὁ 
Αἰααὶ δα ΠΠὰ 4 ̓οὐ μόνιμον ἤδτη γϑαη 8 νου ἀϊχθυῖβ. Οδγίθ θῃΐπη θῶ 
γτούστῃ οομαιθο, ἱπ αὐ αἰτίπαὰθ 11ὼ ἐγκλήματα ὅγ8 8---6. δυάῖγο ρτοθδ- 
ὍΠ6 οβϑὺ, γϑυρὶβ ἐπειδὰν... ταῦτα δὲ μὴ ἀμφοῖν ὑπάρχῃ ἀθριοῦα 
ΠΟΠ οϑῦ. ᾿ 



ΝΙΟΟΜΑΘΗ. Ἐ18.Τ δι 

τι ταῦτα γὰρ τῆς φιλίας οὔσης διάλυσις ἜΡΗΝΣ ἐπειδὰν μὴ τοι 9 

“λυ ϑληλο ὧν ἕνεκα ἐφίλουν᾽ οὐ γὰρ αὑτοὺς ἔστεργον ἀλλὰ τὸ 

"τὰ ὑπάρχοντα, οὐ μόνιμα ὄντα διὸ τοιαῦται καὶ αἵ φι- ΝΣ 

λίαι. ἡ δὲ τῶν ἠϑῶν καϑ' αὑτὴν οὐσὰ μένει, καϑάπερ ὠββιν Κεεὺ ὡ» 4 Ἂς ΤΩ 

ται. διαφέρονται δὲ καὶ᾽ ὅταν ἕτερα γίγνηται αὐτοῖς καὶ .“ γ- Ταευρ τ ἢ 

μὴ ὧν ὀρέγονται" ὅμοιον γὰφ᾽ τῷ μηϑὲν. ΣΡ Έτσθνι, σϑανΨ (λει ς δὼ 

οὗ ἐφίεται μὴ τυγχάνῃ. οἷον καὶ τῷ κιϑαρῳδῷ “ὁ ἐπαγ- τ Ὁ 4 

ΨΥ 
γε φζ 

᾿ 

10. ΚΡ γένηται. 18.Σδὲ καὶ] ΚΡ δ᾽. - 14. τῷ] ΚΡ τοῦ. 

10. οὐ γὰρ αὑτοὺς ἔστεργον ἀλλὰ τὰ ὑπάρχοντα: Υ 1100 Ὁ 10. 11 

δι᾿ αὑτοὺς γὰρ οὕτως ἔχουσιν (οἵ δι᾽ ἀρετὴν φίλοι) καὶ οὐ κατὰ συμ- 
βεβηκός -- βυπὺῦ ϑυΐθται τὰ ὑπάρχοντα κατὰ συμβεβηκὸς τῷ ἔχοντι -- οὖ 
οὗ 1166 ἃ 17 οὐ γὰρ ἡ ἐστὶν ὅσπερ ἐστὶν δ᾽ φιλούμενος φιλεῖται (ἐν 
ταῖς διὰ χφήσιμον ἢ δι΄ ἡδὺ φιλίαις). Νοία ἰριδανγ Πᾶθο βαηῦ 6 οδρΡ. 
Θ 8---ὅ; πθ΄ τοΐπυβ πούστα αὐοα ἱπᾶ8 -- γβ 12 οοἸ ρίξαν, εὐδιάλυτα πθ6ο 
μόνιμα 6886 αὐδ ἴξα βιηῦ οοπηραταία; 564 δϑάβθιη δὰ πδῃς περὲ τῶν 
ἐγκλημάτων αὐδοβέϊοπθιη ἴπ ἴρ80 ΒΟΟ σῬηθΙ6 τοῦ ἀνομοιοειδοῦς ταϊηῸ8 
πϑοθββατῖα 6886 ἃρρατγθὺ αὐδπὶ 8118, τατ]δα, αὰδ ἀρβι ἀθυδηίυν. 

12. καϑάπερ, εἴρηται. Εδτα δυηϊοϊἐϊατη απ ορροβίία οϑὸ (ἡ δι᾽ 
ἀρετὴν ἐν ἡ δι᾽ αὑτοὺς φίλοι εἰσίν: γ. δὰ 1161 ἃ 16--50) ὀαἄποιτα ΠΟῚ 
6888 ῬΙαυθ5 ἀϊοΐατη δϑὺ σϑὶαῦ 1166 Ὁ 11. δ βοπίθηἐϊδ, ᾿σιθαν πῸΠ οβῇ 
ΟΌΓ δΙι Ια ὐατ; βοᾷ ἴῃ ἈΡΡΘ Π  οπΘ ἰβέδ αἀπδθ Ἰὰπὶ ρυϊσαατη οσουσυῦ ,, ἦ 
τῶν ἠϑῶν (φιλία) καϑ᾽ αὑτὴν οὖσα" παρτοδξ ἈΠ 18. Θυδθ ϑηΐτη ὑπ8 
ἴῃ Νῖο. (αὖ ἴῃ Ἐσυα. γΥἱᾶρ 1241 ἃ 10) ἀϊοία οϑὲ ἠϑικὴ. φιλία 1162 Ὁ 3888. 
Ἰδηρθ᾽. αγαῦ δὰ; ἡ τῶν ἠθῶν νϑτὸ ῬΙΔπ6 πον οϑῦ Ἰοαπθπαϊ ΒΘΠ68. 
Απ ἀϊχθυῖβ ποῖ ἔπ1586. ΘΌΣ ἀαθτίατού φιλίαν τῶν ἠθῶν ἀϊοσοτθ αὐἱ 1157 
ἃ 11 βουίρβουῖν στέργειν τὰ ἤϑη ἴππο ἴπ ἴρβο σϑηϊίνο (τῶν ἠϑῶν) 
ἂρίο ἃ ποιηῖπθ φιλέα, απἰὶ δ Ὁ αϑὰ 88}. 100] Ῥτοτβτι8 ΔἸ ἸΘῸ8. θϑῦ, οἴθπαϊ 
ΠΘΟΘΒΒ6 δϑύ. -- Αἴααὶ Ρθυρῖδαν οὖσα καϑ' αὑτήν, αὖ διηϊ οἰ ϊα, ἀαδοδ δε 
ἀϊοαίαν καϑ᾽ αὑτὴν (γ61] καϑ᾽ αὑτὴν τῶν ἠϑῶν) 6886. “Εὖ ν]άραΐαν Παθ6 
ὉἸοα τϑοῖΐθ ορροβίθω δββθ 1111 αὐυδθ κατὰ συμβεβηκὸς εἶναι ἀϊοία, Θεὲ 
11ὅ6 16 8.; γὲὶ -ἀϊοαῦυυ, 51] αὐἱάδηη 5ιηῦ φιλοῦντες ἀλλήλους καϑ' 
αὑτούς ((1ῦ6 ἃ 11 -- 5εὰ αυοα τὶ ῥα τι8 οϑὺ δι᾽ αὑτούς --Ὁ}, Θογα θ᾽ 
ΘτηἸΟἰ Ἰᾶτὰ ἔΟΥΘ φιλέαν καϑ' αὑτὴν οὖσαν. Οπᾶ ἱπ τὸ δαυϊάθηη τηδ- 
Τὰ ΠΟ ἀΒ5θη 6; ορίμπου ΘΗ 51 αἀπϑηο ἴῃ Πᾶπο βθηὐθη δηι ΒΟΥ Ρ ΠῚ 
βἰῦ φιλία καϑ᾽ αὑτὴν οὖσα Ὀγθυ Πα θη ϊᾶτα " Θχουβδηᾶδιη 6886. [Υ186 
Ἰριξαῦ αὐ δῸ Ἰηϊδίο δᾷ ποὺ οἂρ. Ῥγβθϑιῖβδα βαπῦ; Ξ8η6. Θηΐτι ἴπ Π15 
58 018. τηα]έα οὈϑίαμπθ αποτηΐηιιβ γ68] βθηὐθηξίο γ8] Ἰοαποπαϊ σϑπὰβ ρ᾽δοθαῦ, 

18 (--- 29). διαφέρονται δὲ. καὶ ὅταν ἕτερα γίγνηται αὐτοῖς. .. 
γιάοθαπύαν αὐἰάθτηη τηοᾶο γ8 8--- ὁ ἀποὺ αὐοα π1] δοοορίββοπῦ; αὐδαιηθη 
ααστῃ δὺ ῬΥΟΌΔΌ116 510 ἴῃ ογούϊοϊβ αὐϊασθ αἸϊαύδτη σταύϊτα πὐγίπατθ οἵ- 
ἔρυσὶ οὗ τὸ μὴ γίγνεσϑαι ὧν ἕνεκα ἐφίλουν (γ5 10) 1ᾶ6πι 510 τῷ μηϑὲν 
γίγνεσθαι (γ5 14): ἀρραγοῦ ἴπ πᾶ αὐϊάθτη τὸ βυϊβοϊθηΐθη οααβδη α1- 
Βυ στο παὶ (,, διαφέρονται δὲ καὶ“) ποι ἰπθθθθ. Ὑ᾽ᾶθ Ἰσιθυῦ αὐσυτηθη- 
ἔπτη μα]. οἂρ. αὐοα Ῥγαθυη 51 Π.18. 

16. οἷον καὶ τῷ κιϑαρῳδῷ ὃ ἐπαγγελλόμενος... ν. Επᾷ. 1248 Ὁ 34 
"ὃ κιϑαρῳδὸς καὶ ὁ βασιλεύς. Τὰ ἸορΙαᾶ πατταθ απου]ὼ 46 ποταϊηΐθιβ 

Ατίβε. ἘπΗϊο. 81 
Ἁ 

ΟΡ σου υΎἌ σε νοιυ,»ρ“ τ 

ἔ 



518 ΑΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ἘΤΉΙΟ,. 

πρλαιο γελλόμενος, καὶ ὅσῳ ἄμεινον ἄσειε, τοσούτῳ πλείω εἰς τι 
ἕω δ᾽ ἀπαιτοῦντι τὰς ὑποσχέσεις ἀνθ᾽ ἡδονῆς ἡδονὴν ἀπο- 
δεδωκέναι ἔφη. εἰ μὲν οὖν ἑκάτερος τοῦτο ἐβούλετο, ἱκανῶς 

ἂν εἶχεν" εἰ δ᾽ ὁ μὲν τέρψιν ὁ δὲ κέρδος, καὶ ὁ μὲν ἔχει 
οοὗ δὲ μή, οὐκ ἂν εἴη τὸ κατὰ τὴν κοινωνίαν καλῶς" ὧν 

γὰρ δεόμενος τυγχάνει, τούτοις καὶ προσέχει, κἀκείνου 
ες 78. χάριν ταῦτα δώσει. τὴν ἀξίαν δὲ ποτέρου τάξαι ἐστί, 

᾿ ᾿ γὲ - ’ Ἥ -" ΄ ς ᾿ εἶ ᾽ 

.,". τοῦ προϊεμένου ἢ τοῦ προλαβόντος; ὁ γὰρ προϊέμενος ἔοικ 
ττε νεῖ ἐπιτρέπειν ἐκείνῳ. ὅπερ φασὶ καὶ Πρωταγόραν ποιεῖν" 

10. ἄσειεν] ΚΡ εἶεν. 16. 17. εἰς ἕω] ΚΡ ϑησαίω. 20. ΚΡ τὰ κατὰ. 
22. ταῦτα] οοπ]. Μυτγοῦ. τὰ ἑαυτοῦ. 238. ΚΡ προσλαβόνεος. 

αἰβοθρίαστθ, αἴταπι ὈΙΟπ βία ἔαθυϊῦ 1116 (αὖ Ῥ]αΐαγομαβ ἃποίου θϑὺ) δῃ 
ρ86 ΑἸοχδηᾶθυ, ἱπορίιση νἱάθίασ αὐϑουθηαὶ σθησαθ. Αὖ οὐβουνϑίασ νϑὶ 
ἴῃ ἰβῦο οἷον τϑιϑαΐα 1Π1ὼ ἸοαπΘΠαῚ ἸΙθουίαϑ, αὐδτη βωθρίαβ Θοτητηθυη σᾶ ν]- 
τηὰ8 γοὶαὺ δὰ 1167 ἃ. 326. 28. Οδτΐθ δῃΐτα ῬγῸ ταὔῦϊομθ ργδϑοθάθη β 561- 
ἐθηξίαθ ἀϊοοπάσμι ογαὺ οἷον (8. ὥσπερ) καὶ ὃ κιϑαρῳδὸς (διηνέχϑη) πρὸς 
τὸν ἐπαγγελλόμενον νοὶ] μηϑὲν ἠξίωσεν ἑἕαυτῷ γενέσθαι παρὰ τοῦ 
ἐπαγγειλαμένου. 

20. ὧν γὰρ δεόμενος τυγχάνει, τούτοις καὶ προσέχει, κἀκείνου γε 
χάριν ταῦτα δώσει: ΟΡ τὰ αὐτὰ; ἴο τὰ αὑτοῦ. ϑ6α νἱάθ φαπάθιῃ 
τϑῖὰ οὶ Ῥγοποτηϊηϊθα8β ὧν, τούτοις, ἐκείνου. δ΄ ἐκεῦνο εἷὺ αποᾶ 80 
Θἰύθσο δχϑρθούθξαυσ, γϑοῖθ θὰ ταῦτα Υ8 22 ογαπῦ αὐδ86 1086 παροὺ, Νθο 
τΩ8}}8 βί προ ϊαγὶ πυσηθτο ἐκεένου: ριον θηΐτη ἀθ σθηθτθ αὐοάδηι ΥΘΥΌΤΩ 
Οἱ οπηηΐπο βὑυαοῦ, 

22 86. ΑἸίογτῶ ρϑῖ8 οἂρ. Ναύ θηΐτη αἰββθηβίοηθ βη18 τηο] θβυϊαυ τὰ 
ποη οτὶῦ πἰβὶ οοπβῦθυ οαὐαβπδιη Πα] ο]0 το5 αἰτπηθπδ8, 510. Θυδ ἴῃ γΘ 
ἐούδιι ῬΒ:]οβορμὶ βθηὐθηξίατη 1160 γ8 28. 24 μᾶθ88 ,,ἢ τοῦ προλαβόν- 
τος; ὃ γὰρ... ἐκείνῳ“. Ναιι αὐοᾶ ἴπ αἰΐαμι ρατύθηῃ ἃ 84 -- Ὁ ὁ ἀ18- 
Ῥαξαγὶ νἱἀθύιν, ἰὰ δᾶ αἰϊαὰ σϑπὰβ τοῦαπὶ (τὸ ἀνέγκλητον 8. 88) ροτυϊποῦ, 
ουὐὰ5 τα τηθηὐϊο δῦ αὖ 80 πδο αὐδθβέϊομθ περὶ τοῦ διαφέρεσϑαιν 568Ρ0- 
μαὐυγ. 

28. ὁ γὰρ προϊέμενος ἔοικ᾽ ἐπιτρέπειν ἐκείνῳ 1. 6. τῷ προλαβόντι. 
Τὰ ΠΠΠΙὰ ἀτηϊοϊϊᾶ, ααδ διὰ τὸ χρήσιμον καὶ κατ᾽ ἰσότητα οϑεὺ Θ 1δ, δοδϊ- 
πιο κατὰ τὴν τοῦ παϑόντος ὠφέλειαν ἴδοϊαπᾶδα ογαῦ: ν. δὰ 1108 ἃ 9 
(-- 291); αὖ ἰπ οῷ αὐδ καϑ᾽ ὑπεροχὴν οδῦὺ Θ 16, αὐυτὰ Η]10 οοχΐθ πὸ 
Ἰϊοθγοῦ ραΐγθιῃ ἃ 86 ἀϊτηϊίοτ (1168 Ὁ 18 54ᾳ.), ααἱδυβάδιῃ οοτύθ τῶν προ- 
λαβόντων διἀθτηηΐα οδὺ ἰϑύω δοβεϊπιδπαϊ ἐδουϊθαβ. [πὶ απ86 8ῖ ᾿παυ θῖν 18, 
γθρϑυΐθβ αἰϊαᾷ οββ86 βαποίδιηῃ ποποβία 8 Ἰθρθηὰ βρθοίασθ, δἰ υίδιῃ 
αὐδθύουθ αὐ ΠΟΙΗΪΠ68 ᾿ηδΘῚ 86 ΤῸ8 585 ΘΟΙΏπΙΟὧθ ΘΧρΘαγΘ Ῥοββίηῦ. 

94, ὅπερ φασὶ καὶ Πρωταγόραν ποιεῖν: 501]. 1ἃ Ῥγορτίαπι Ῥγοίδ- 
ϑοταθ δϑὺ, αὖ αὐυοᾶ αἰϊύον βθυὶ υἱχ ροβϑιὺ ἀἰδυϊπουϊβ θυ 8, απδϑὶ ΡΘΥ 
διομολογίαν τινὰ (ν8 84), 5101] ϑοοθρύμπι 6888. Ὀγοίθββαβ βιύ. --- Αὐ δἰϊαά, 
Ὧ6 ἀθίποθρβ βδθρίιβ τθουσταῦ, ἴῃ ΠΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἀπθθγθπάτιτ ουϊύ. ὙἹαθύατ " 

δαῖτα ἴῃ [δ] ταρριβύγὶ σατῃ ἀἰβοίρα]ο οοπδαθίπαϊηθ, αὐσπι 1116 ΡΘΟσμΐδτα 

δροῖριαῦ, Βῖο ᾿δουῖβ ἱπαθαδῦαν, αἰθγασθ 80 Θομμηοο βὑμαθυθ. Εγῦη6 

΄- 



ΝΙΟΟΌΜΑΆΑΟΘΗ. 118. Γ1. δ19 

τιὅτε γὰρ διδάξειεν ἁδήποτε, τιμῆσαι τὸν μαϑόντα ἐκέλευεν τι64 «5 ! 
ὅσου δοχεῖ ἄξια ἐπίστασϑαι, καὶ ἐλάμβανε τοσοῦτον. [ἐν 

τοῖς τοιούτοις δ᾽ ἐνίοις ἀρκεῖ τὸ ..«μισϑὸς δ᾽ ἀνδρί.) οἵ 

δὲ προλαβόντες τὸ ἀργύριον, εἶτα μηϑὲν ποιοῦντες ὧν ἔφα- 
σαν, διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐπαγγελιῶν, εἰκότως ἐν ἐγ- 
κλήμασι γίνονται οὐ γὰρ ἐπιτελοῦσιν ἃ ὡμολόγησαν. τοῦτο 30 

δ᾽ ἴσως ποιεῖν οἵ σοφισταὶ ἀναγκάζονται διὰ τὸ μηϑένα ἂν 

δοῦναι ἀργύριον ὧν ἐπίστανται. οὗτοι μὲν οὖν ὧν ἔλαβον τὸν 
. - ΄ ᾽ ΄ ΄ ᾽ εἰ ἘΣ τ γ, Ἐξ ες; 

μισϑόν, ἡ ποιοῦντες εἰκότως ἐν εμεονν εἰσιν ἕν οἷς Ζ : 

ὃὲ μὴ γίγνεται διομολογία τῆς ὑπουργίας, οἵ μὲν δι᾿ αὑτοὺς κα ἂς. Ἔ 
Φι-ς «.. λ..,.....»ἦδ 4. 

ἐπτλος 26. 317. [ἐν τοὶς --- ἀνδρί“ Βἷπο αἸΐομα νἱᾶ. 27. τὸ] ΚΡ τε ὁ. 1ᾶᾷ. ροβὲ ἫΣ 
ἀνδρὶ νϑύϑαιη αἰτηϊάϊατη γϑοῦστη. 28. ΚΡΤΙΡΟΡ προλαμβάνοντες. 

Ἰσιξαν φιλέα διὰ χρήσιμον) ὕὈδθίπαιη ρίξαν τὸ ἀνομοιοειδέςῦ)Ὁ Ἐ ΘὨΐτη 
δὶ γϑυϊββίτηυτη οϑὺ ὅτι ἐπιστήμη καὶ χρήματα οὐχ ἕνὶ μετρεῖται (Επᾶ. 
1248 Ὁ 22, γε] 1164 Ὁ 8. 4), ρΡΙογϑαπθ βᾷῃθ αἰΐω οομητηοᾶδ, ρϑοπηϊῷ οομ- 
Ῥθηβαυΐ πραποαπῦ: πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἱκανῶς 1188 Ὁ 20. Εἰ 
ατδὺ 1109 Ὁ 18 ὁ ἀμαϑὴς εἰδότι (ὁμιλῶν) ΘΧΘΙΏΡΙ]Ότη διηϊοϊ(ἰα8 διὰ τὸ 
χρήσιμον. ΝΙΒΙΠΟμ πα σῖτα Αὐϊβύοίθ! τηΐογθῦ ααἱ ποσανουῖῦ, ἴατα νἱαθυὶ 
ΠΠ]ΠῸτη 51:01] ααστη ἐα]18, βοοϊούαθαταη σϑηοτα οοτητηθιηογοὺ ἐν ταῖς ἀνομοιο- 
ειδέσι γΘΥΒαΤΊ. Υ. δὰ 1108 Ὀ 82. 

21. ἐν τοῖς τοιούτοις δ᾽ ἐνίοις ἀρέσκει »μεσϑὸς δ᾽ ἀνδρί“: οὗ, 
Ηδβιοᾶ. Ορρ. 8368 μισϑὸς δ᾽ ἀνδρὲ φίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω. Οαϊ- 
Ὀυ5 Ἰρτξον ἴΐα ν᾽ οἔαν, νοϊθπὺ ἐπὶ ῥητοῖς ἴδγθ θββθ βοοϊδίδξοπι βδοιιαπθ 
Βουγασῖ. ϑ56α αὐἱὰ ἑαηάθτα 5101 σνϑὶῦ ποὺ αϊούατη τηθᾶϊο πίθου Ῥγοίασο- 
τσ δὲ βορμϊβέαβ Ἰοοο,.,, ἐν τοῖς τοιούτοις “ἢ ὙἱΙάΘ οπῖτη αἀπαπΐο πιϑοὶβ 
δια τϑῖὴ Επάθτημβ 1242 Ὁ 32 5α., ααστη 46 οἶνη} ἃιηϊοιϊ ἰδ, οταθηξΐατα γθῃ- 
ἀθηὐιατηαπθ Ἰοαπογοίαν, Ηοθβιοάθυσῃ {Ππᾶ Ἰαπάαγουιθ. Νϑο συυ]ξατα ἀὰ- 
Ὀϊΐο ααἴῃ Ατἱβὺ. μαθο ἴα πὸμ βου ρβουῖ. - 

28 84. οἵ δὲ προλαβόντες τὸ ἀργύριον... Ὀϊοαπέαν ἴατα Ξορμϊβίαθ 
ΥῈῚ Π ααϊ ἴπ 5ἰτη}}} οοπϑισέπαϊηϊβ σθποσα οομγαυζατη ἔθ Ῥυοία οΥΆ 8 
γαῦομθ βοαπαπέαγ. Τέδαθθ αποὰ γ8 80 βα. τοῦτο δ᾽ ἴσως ποιεῖν...“ 
Δἀαιξαγ, πο δᾶ Βα )θούαπι οἵ σοφισταὶ βροοίαῦ, 5οᾷ δὰ ρτγδϑαϊοδξαμι 
ἀναγκάζονται: τἰϊτηΐταιπι πρϑοθββϑιϊαῦθ βαθυατη ΥΘΥΌΙΩ φοδοῦοϑ πθ6 ἐθῃλθγθ 
ἰδίοβ ζω ᾿πρυἀθηΐου ἄρθθτθ. 

88 ξαᾳ. ἐν οἷς δὲ μὴ γίγνεται διομολογία τῆς ὑπουργίας: ποο σθητβ 
δῦ ορροβίθαμη αποἀδιητηοᾶο οϑὺ Ῥγοξαροσαθ ΒΟΡ Βϊβἐϊξαιθ (απδιηατδχη 
ἀϊνουξᾶ γτϑύϊοπθ ορροβιθαση) οὖ 1ὰ οϑὺ ἀθ απὸ Ἀπ ΡΥ τη 5 απδουῖίαγ. Ναῖα 
οὐ γενομένης διομολογίας (οὐδὲ προληφϑέντος τοῦ μισϑοῦ γ8 38 -- 88) 
ἔπτη ἀἰϊβοθρίαγθ τηρχίτηθ βοϊθηῦ ὑπ γϑοΐαμη αἰτίτηθπᾶδθ οοπίγονθυβίαθ 
γίδτη ΟἸΓΟΌΙΠβρίοοσθ. --- 56 δηϊπηδ  γοτίαθαν ΡΥΙᾺΒ ἰηΐγα, ΠΟΘ Θ'ΘΠῈΒ πθ- 
66888 οβὺ ααδβθάδτη αἰδογοπέϊα: οἵ μὲν δι᾿ αὑτοὺς προϊέμενοι ἃ 84 -- μὴ 
τοιαύτης δ᾽ οὔσης τῆς δόσεως, ἀλλ᾽ ἐπί τινι Ὁ 6. ΠῚ Θοπΐμ Ταγβαβ ὁχ- 
ΟἸΡΙΘΒΑΙ βαπηῦ. 

84. οἵ μὲν δι᾽ αὑτοὺς προϊέμενοι εἴρηται ὅτι ἀνέγκλητοι: ν. 1162 
Ὁ 6--12. ΝΠ Ἰριθυν οϑὺ διαφορὰ πο ἀρβιἀθγαῖαν ὁ τάξων τὴν ἀξίαν 

81 



δ80 ΑἈΒΙΒΤΟΤΈΙΙΚ ἘΤΉΤΪΟ. 

ποια80 προϊέμενοι εἴρηται ὅτι ἀνέγκλητοι" τοιαύτη γὰρ ἡ κατ᾽ τι 
πάν ἀρετὴν φιλία. τὴν ἀμοιβήν τὲ ποιητέον κατὰ τὴν προαί- 

ρεσιν᾽ αὕτη γὰρ τοῦ φίλου καὶ τῆς ἀρετῆς. οὕτω δ᾽ ἢ ἔοικε 
ἱ καὶ τοῖς φιλοσοφίας κοινωνήσασιν᾽ οὐ γὰρ πρὸς χρήμαϑ'᾽ 

ἱ ἡ ἀξία μετρεῖται, τιμή τ᾽ ἰσόρροπος οὐκ ἂν γένοιτο, ἀλλ᾽ 
ἊΣ σως ἱκανόν, καϑάπερ καὶ πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς γονεῖς, τὸ 
ἱ 

ΠΑ ΈΡΑΣ ἐπ 

λ. ἘΣ Ἵ}- νδεχόμενον. μὴ τοιαύτης δ᾽ οὔσης τῆς δόσεως ἀλλ᾽ ἐπί ς 

ἈΞ ἰκδοίας δὴ “ ." ᾿ ν 
ΐ ὡ, Ἔξοικε] Ἰοοὰβ πὸ βϑπτιβ, ταὖ Ρ] τα ἴῃ ΠΟΟ ΟΔΡ. ὅ. ἴσως] Καὶ 

; 711. ἴσαι ΠΕΡ ἀρλύ ας καὶ] ΚΡ χαϑάπερ. 

(ῶ 32). 864. απϑϑγοῦαῦ ΟἿΣ ΟἸΠΏΪΠΟ δια 608 απ ῥχορύθυ νἱγύπιῦθπι ἃ ΠΊ1Ο] 
βαηὺ ἴῃ Βοο οἂρ. γτοβριοίαίασ. Ουᾶ ἴῃ τῷ βαϊβοιαὺῦ δἀποίαυγθ, β8η6 δὲ 
θῶτι φιλίαν ἀνομοιοειδῆ 6588 ἴπ αὐ ΣἸἴοΣ οαρϊαῦ δηηϊοαχι ᾿ρϑαχτη θυ !τὶ 
γ61 διηθηάδυῖ, ΑἸ Όευ τηΐπτβ ΔΙΏΟΥΘ 1111π|85 αὐδη 506 81 ΘΙμο] αση θη, αὰο- 
τΐϑιη 886 ὠφελεῖσθαι εἰς ἀρετὴν (1168 Ὁ 18) 5οηθϊῦ, ὑθηθαΐασ. Ἠοτυσ 
Θμΐμι 1ΠΠπὰπὶ Αὐϊδῦ. τηοπϑὺ 80 ἃηΐπιο δὰ Ππρωπάπτη ῬΥΌΡΘηΒο Ῥτοοὰὶ δὃ- 
Θ886, Βῦπο πὸὰ ΠΆΡΟγΘ αποα 80 δ]ύῦθγῸ 5101 ἀδθροβοδῦ ααστὴ πθ ροβϑιῦ 
αὐἱάθιη ἀθὈϊδαι σταύίατη ῬΊ]6π6 τορθπᾶθχο. --- ΝΙΒΙ ΟΠ πῸ8. γ61168 ἸΡΒΌΤΩ 
βουϊρύογθιῃ οὖ ἴπ μῖβ δοουγαύϊα8β ἀ θ᾽ ηθαββο ατιὰ8 Ἰνα}α8 σθμθυῖβ (τοῦ ἀνο- 
μοιοειδοῦς) 5βιηὖ ῬΓΟΡ δ, ᾧυδο Θηῖπι ατοιῦ οτηηΐδ ἴῃ Ῥυϊου θα ΘΒΡΡ.; 
αυστη γ6] δᾷ τὴν δι᾽ ἀρετὴν κατ᾽ ἰσότητα γ6] δ τὴν καϑ' ὑπεροχὴν 
φιλίαν βρθοοίαγοῦαν, ἰύθπι Ἰθρίτηυβ. Νϑτη ῥυϊτη τη ἰρ86 τηοηθϑὺ ὅτι εἴρηται 
ἃ 8; ἀοίπαθ δᾶ τὴν ἀμοιβὴν κατὰ τὴν προαΐρεσιν Ὁ 1. 2 οἵ. 1168 ἃ 
92. 238; ἀοπίαπθ δᾷ βϑηὐθηύζαιη ὅτι ἵκανόν, καϑάπερ καὶ πρὸς ϑεοὺς καὶ 
πρὸς γονεῖς Ὁ 4--ο ν. 5: ΠΠπὼ νοῦρῶ 1168 Ὁ 1--18, 

ῶ. 8. οὕτω δ᾽ ἔοικε καὶ τοῖς φιλοσοφίας κοινωνήσασιν: ἔαθγαπὺ 
ααἱ οορτίαθϊοπο δαᾶϊ Ἰαοτθαὺ (ἔοικεν) ἔχειν γ6] οὐΐδιι ποιητέον εἶἷ- 
ναι; αὖ ποϊοῦ δἄπαουθ ααἱ ΒΘ ΤΟ ΠΘ 1 οαπὶ ΟὙΘΘοῦτη ὑὰπὶ Αὐϊβύο θ] οὕ] 
βαριοῦ. Νῶς 81 ΡΙαΐοπθαι ἴῃ μ6σρ. (879 6) μα ἀράθοθῦ θάϊοθσθ ἔοικε 
δὲ νέῳ παντὶ ὑπὸ γέροντος πληγέντι ῥδαϑύμως ὀργὴν ὑποφέρειν, αὖ 
ἔοικε ἴθγθ ἰάθη βἱὺ αποὰ προσήκει, ΡῬαϊαπααβ Ασὶβῦ, δῦ ἰὔθηι ὑᾶτα Ἰοπρ 6 
ἃ Ὑυ]ρα} ἀ8ὰ Ὑθοθββίββθ, [τὴ Ἰαῦθιη βαϑοθριῦ ΠΟ Ἰοσαβ. --- Ὑ ΘΥΒΑΙῚ γΘΤῸ 
Βουιρύογθιη δρρδγϑῦ ἴῃ ϑοάθιῃη βοοιθύαθιπι σΘΠΘΥΘ ἃ αὰο ἃ 24 βΒαα. ΡῥζΥο- 
ἔθούιβ δῦ. Τρ8ὶ Ὠϊηϊγατη ΟΟΥΙ οϑῦ π πθβοϊδύαν. αὐἱὰ ἴῃ ΠΟΟ Θ΄, ΠΘΥΘ 
οοηβαθιιπαϊηϊθ ἀἰβοῖρα! (οἵ κοινωνήσαντες φιλοσοφίας) τηθρΊΒυγ18 ὈΟΠΙΒ 
ἀδροϑδηΐ. 

ὅ. ΚΡ ἀλλ᾽ ἴσως ὃ ἱκανόν, καϑάπερ πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς γονεῖς 
τὸ ἐνδεχόμενον: ατιϊδ ααὔθηη πἶβϑὶ ααἱ ΠὈΥῚ ὡποίογιθαύθ ἀθοθρύυβ διῦ Αὐ]- 
βυούθίθση ογϑᾶδὺ 18 π}10 οὐπὶ βϑηθθηξίδθ {γιοῦ Β᾽ τα Ρ]]ΟΘτ οὐδ ϊομθυα 
ἀθβθυ ϊ856. 

ὁ. μὴ τοιαύτης δ᾽ οὔσης τῆς δόσεως (1. 6. μὴ δι᾽ αὑτοὺς παρα- 
σχεϑείσης ἃ 84) ἀλλ᾽ ἐπί τινι! 1. 6. 51 510 ὑα}158. ἴῃ αὐ οοπδίθὺ αὐἱᾶθηι 

᾿πἰγίβαπθ, σταύϊδμι τϑίθυθηδμη 6886, β68 Δα απ 510 αἀδθπδη γ6] αὐδηΐα 
᾿σταύϊ ἀροθαίαν. -- οο σθητβ οϑῦ 46 αὰὸ ἀρίίατν, ν. δὰ ἃ 88 5.; δα Βοο 
Ἰσιύαν Ἰθχ 11ὼ αὐᾶ8 80 [ἴπἰδο ἃ 38 ρ]δοθθαῦ 8ηὶ γ8 9. 10 ἀμΙρθύαν. 
ΘΙ ΒΜ ]ΠΠτηῶ Φαύθτη Πα} 8 ἠϑικὴ 118 1162 Ὁ 81. 82 νἱδούαν ,οὖκ ἐπὶ ῥη- 
τοῖς... κομίξεσϑαι δὲ ἀξιοῖ τὸ ἴσον ἢ πλέον“ ---θο ἀἸἜογὺ αὐοᾶ ν8 10 
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᾿ " 3 

τιτινι, μάλιστα μὲν ἴσως δεῖ τὴν ἀνταπόδοσιν γίγνεσθαι δο- τιθιντ 
» - : Υ 

κοῦσαν ἀμφοῖν κατ᾽ ἀξίαν εἶναι, εἰ δὲ τοῦτο μὴ συμβαί. Ἴ-- βκτα μὴν 
» Ὑ ὃ ὩΦ Ἰωω νοι, οὐ μόνον ἀναγκαῖον δόξειεν ἂν τὸν προέχοντα τάττειν, β.- 

τ 2 ΟΝ 8... Ὁ μάζα, τ, 

ἀλλὰ καὶ δίκαιον; ὅσον γὰρ οὗτος ὠφελήϑη ἢ ἀνϑ’ ὅσουτο ἦπ ἦ- “- 
Ἁ ς κ »᾽ ᾽ » -» 3 Ἁ δ Ἁ Ἁ 

τὴν ἡδονὴν εἴλετ᾽ ἄν, τοσοῦτον ἀντιλαβὼν ἕξει τὴν παρὰ 
΄ . ἔν ΄ τούτου ἀξίαν" καὶ γὰρ ἐν τοῖς ὠνίοις οὕτω φαίνεται γινόμε- 

᾽ 2 ’ ὃ ἰῳ , , ΄ νον, ἐνιαχοῦ τ᾽ εἰσὶ νόμοι τῶν ἑκουσίων συμβολαίων δίκας 

8. Κῦ συμβαΐνηι. 10. γὰρ] ΚΡΟΡ γὰρ ἂν. 

ἀροθγηΐϊναν ὅσον γὰρ οὗτος ὠφελήϑη.... ἃ Ῥυίοτο ἀθοτοο 1168 ὦ 17 ἡ 
τοῦ παϑόντος ὠφέλεια μέτρον ἐστίν: ᾿ἰδὶ ἀποᾶ 116 46 ἃιηϊοιἐϊᾶ απδθ 
τπηΐαβ αὐ δα 5 οασβα οδὺ ἀσθθαθαν, αὖ ἴθ δα δι β γϑυθῖβ ἢ ἀνθ᾽ ὅσου 
τὴν ἡδονὴν εἴλετ᾽ ἄν (γ5 0. 11) βα]ύοτη βρη ηοαῦαν απδουὶ ὧἀθ σΘΠΘΥΘ 
τῆς ἀνομοιοειδοῦς ἴῃ απὸ αϊνοτβῶ εἴδη φιλητῶν ῥῬτοροβιθα 5ιπὖ. 

9. οὐ μόνον ἀναγκαῖον: πθᾶατθ ϑηΐτη 8118 ταῦϊο απ 68 ΘΧΡΘΑΙῚ 
Ῥοββιὺ βαρρθέίθγθ νἱἀθύαν. ᾿ 

10. ἢ ἀνϑ᾽ ὅσου τὴν ἡδονὴν εἴλετ᾽ ἄν: 1. 6. ἀαὐϑηθὶ! 1110 ἐθιηροτθ 

πὸ οπρίδαβ. οταῦ (Υ. γ8 30. 21) νοϊαρῥαὔθτα θιλογθ γο] αἴδβοὺ 51 ὑππὶ -- 
4 αυοᾶ ἔαχούπμη ποῖ δβὺ --- ἀθ Ῥγϑῦϊο τηὔϑυ 586 θριββθηῦ. 

11 βᾳ. τοσοῦτον ἀντιλαβὼν (80. ὁ προέμενος) ἕξει τὴν παρὰ τού- 
του ἀξίαν: Ὅθπ6 τηοπϑηὺ δἀάϊξε, γουρα παρὰ τούτου ἴπ ἴδια ἀἰνθυβῖβ σθ- 
ΠΟΙ 5, ααστη ᾿ποσατη νοϊαρίαϊθ, νοϊαρίεβ Ἰποτο σοροπάθπᾶδ, βιηὖ, τθούϑηη 
ἸρΡΒΘΓΌΤη ΤΟΥ ΠῚ ΦΘΒΟΙ ΙΔ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΥΠΠΪΠΟ ΠΟ 6888. --- Αὐ πὖ τοῦθ αποὰ 
δα τὰς ἀνομοιοειδεῖς ρῬογθϊποῦ Ῥουβριουθῦμ, ΠΟΠΠΘ Θοάθηη 1018 ΠΘΟΘΒ86 
ταῦ δἀάογοίυν Ἰϊπα αὐἱάῦ Νϑαπθ Θηΐτη 8808 δῦ τοσοῦτον ἀντιλα- 
βεῖν τὸν δράσαντα, 564 οὐϊδτα Ἰὼ ουταπᾶστη αὖ ῬγῸ νοϊπρύαθθ ααδτη 
Ῥτδθθαϊδ Ἰποστιαχ οαἱϊ δὐααοῦθαὺ του θαδῦαν δαῦ ΡγῸ Ἰποτο γοϊαρίδβ: νυ. 
ἃ 18 Βα. Απ ΡῥγῸ ταύϊομθ Πα]. ορ. οοῃθθηδὶ βίτητιβ οροσύθῦ, πὶ δαὺ απο 
ῬΓΟΡΥΪΌΤΩ ΘΘΠΟΥΪΒ ῬΙΟΡΟΒΙΝΙ οϑὺ Ῥγουβαβ πϑρ]θούπμῃ δἰ αὖ δ]ΐθπα δ- 
τηϊβοθδηθον ὃ 

12. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ὠνίοις οὕτω φαίνεται γινόμενον: πῶς: ὥστε 
τὸν προέχοντα ἢ τὸν προλαβόντα τάττειν (γ5 9), δηλονότι ἐὰν μὴ 
ὑπάρχῃ διομολογία περὶ τοῦ τί ἀντὶ τίνος. ΝιοοΒβατῖο παθο οορτίθξίοπθ 
ἀαθηύαγ; πθαὰθ ϑηΐτη οὐἹὺ δ]ῖαβ αποᾶὰ ὁ προλαβὼν τάξει. --- Ουοά 
δαΐθτη ρῬϑβδίτη ᾿ἰΐα Ηὐ, Ἰἰᾶάθιη ἀρᾷ πομημ]]058 (ἐνιαχοῦ τε γβ 18) Ἰθρθ 
ΒϑΟΙθαγ: Ππᾶπι 81 βυδ]αύδ 810 τῷ δόντι οοτᾶτῃ Ἰπάϊοα αὐϑοβέϊο, δϑοατῖθ- 
Βοθπάυπη οὐ ἴῃ 115 απδ6 βροπΐθ ὁ λαβὼν τού θυαί. Τίαααθ δὰ 1ᾷ το8 
τραϊῦ, αὐοὰ 1102 Ὁ 39 ---81 τηοπθθαίῃν --- αὐδιπαπδτα ταῦο αὐγῖαϑα 6 
Ἰοοῖ αἰϊαυδηίαπι ἀϊνουβο δϑῦ. 

13. τῶν ἑκουσίων συμβολαίων: αὖ ἀρυᾷ ῬΙαί. ΒοΘρ. δδθ ἃ. ὁ8ῦ, ἀπθχη 
Ἰούπια δᾶ 1102 Ὁ 239 5. Ἰαυάανὶ; οἵ. τὰ ἴδια συμβόλαια ἴθ. 4486. Ἐὺ 
γ61Ὸ συμβόλαιον τυβιῥαύατη ποιηθηι, νϑὶαῦὺ ἴἰπ Ρ]αῦ. Βθρ. ργδοίου 1]. 1]. 
888; 848; 424; 426: 426; ὅδ4; ἴῃ Αὐἱδύ. ῬΟ]. 1268 Ὁ 21; 1915. Ὁ 9; 1276 

ἃ 10; 1288 ἃ 82; 1800 Ὁ 12; 1821 Ὁ 14 οὐ 84: 1381 Ὁ 1 (οἵ. 1261 ἃ 88; 

1198 Ὁ 24). [πῃ ΝΊο. 5616] ὑδηύατη 146 π| σϑρουϊθαῦ, πθασθ ΟὈΒΟΌΓαΤΙ δῦ 
Ἰπη θυ πῖβ. Εἰ ὅ γοσθπὶ συνάλλαγμα ἴῃ Ἰοσιπι οἦπ8 βιιθοοββῖββο, Θυϊᾷ γϑτὸ 
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τ -» » 

πραν μὴ εἶναι ὡς δέον, ᾧ ἐπίστευσε, διαλυϑῆναι πρὸς τοῦτον 11 
΄ ᾽ ΄ " τ ᾿ ᾽ , - ν 

10 καϑάπερ ἐκοινώνησεν. (“ῷ γὰρ ἐπετράφϑη, τοῦτον οἴεται δι- 
΄ 5 , τ , , 

καιότερον εἶναι τάξαι τοῦ ἐπιτρέψαντος. τὰ πολλὰ γὰρ οὐ 
τοῦ ἴσου τιμῶσιν οἵ ἔχοντες καὶ οὗ βουλόμενοι λαβεῖν" τὰ 

" ἮΝ ἈΎ ΝΣ , δα ἢ , "Ἥ"»» 
γὰρ οἰκεῖα καὶ ἃ διδόασιν ἑἕκάστοις φαίνεται πολλοῦ ἄξια. 
᾽ ΦΨ. ς 3 ΄ - ΄, 

ἀλλ᾽ ὅμως ἡ ἀμοιβὴ γένεται πρὸς τοσοῦτον ὅσον ἂν τάττωσιν 
" , Ε Ξ ΠῚ 3 ΄ ἀν. ᾿ 

80 οὗ λαβόντες.) δεῖ δ᾽ ἴσως οὐ τοσούτου τιμᾶν, ὅσου ἔχοντι 

φαίνεται ἄξιον, ἀλλ᾽ ὅσου πρὶν ἔχειν ἐτίμα. 

10 ---20. (ἢ ᾧ γὰρ --- λαβόντες Ὦ ἴῃ μῖβ αἰΐα πὸ 880 βαπῦ Ἰοοο, 8]18 88- 
Ῥθινδοδηθᾶ. 20. ΚΡΤΡΟΡ λαμβάνοντες. ΚΡ τοσοῦτον τιμᾶν ὅσον. 

αἸΒοΥ 115. 810 τηΐου αἰσατήαιθ γοοα  α] τη {51 θϑ), νοὶ αὐἰθαβπδηῃ οοτἐϊβ 
Βηϊθυβ Ἰὼ σϑπὰβ τούππι απδ συμβόλαια ἀϊοσηύαν οἰτουτηβουρύμθτη 810, 
Βαπα ἔοι] οχ πϑὰ ἰϑδίο θἰβοϊθβ; π60 βα 018 τα ϊῃΐ οοηβίαῦ ππιπὶ ἰπέου ατϑθ- 
008 ἃιύθ οὖ σαύϊοπθ (θ᾽ [811 αὐδϑϑϑύϊομθ ὑδαῦδ δῦ δούπμα. Αὖ τϑίουυὶ 
τὰ συμβόλαια γ]οτᾶαθ δα γϑυὰ ἕδη] ανθηι, ΔΡῚ 11ὦ Ῥγαθοῖραθ ἴῃ ἔργο 
(ἐν τῇ ἀναγκαίᾳ ἀγορᾷ), 6856 ρΡυθ]οα συμβόλαια αὖ 5ἰπὺ ἴδια, νθ6] 68 
Ἰοοῖβ αὰο5 Ἰαπᾶανὶ οορποβοϊθασ, Θὰ αποὰ ἀκούσια συμβ. 6886, ΠΟῊ 
ἰδηδαμι ποιηθη τῶν ἑκουσίων γτοραῦ. ϑεᾷ 1ἃ ἀπθιύο πὶ ΠΠ|ὰ απ88 
Νῖίο. Ε ὅ ἀκούσια συναλλάγματα γοοραΐα Βαπὺ ἰύθῃ συμβόλαια ἀκούσια 
αἸοφηθατ. 

16. ᾧ γὰρ ἐπετράφϑη... Ὁ 30 ὅσον ἂν τάττωσιν οἵ λαβόντες. 
ΡΙατῶ βαθὺ Ῥυορίθυ ααδ οὐθαϊθυῖτη, πᾶθο γϑυθῶ Ὡ]16 0. 6886 Ιοοοὺ δἰατπθ 
τῳ αὖ οχβϑύθηῦ οὐαηΐηο ΔὉ Αὐϊβέοίθθ Ὡ0η 6586 βουρύα. Εἰὐθηΐη ποη ὑϑῃ- 
ἔπτη ροβϑὺ δῷ απ ῥυΐαβ ἀϊοία βυηὺ (γ8 14 ὡς δέον...; ἃ 38 ὃ γὰρ 
προϊέμενος ἔοικ᾽ ἐπιτρέπειν ἐκείνῳ, ν. 1102 Ὁ 29 ---81; 1108 ἃ 12 56.) 
Ῥτουβαβ βαρουῆσδ, βαηΐ, 56α ὐϊδιη δια Ὀισαδ αα0 Βρθοίθης; δα βθηὐθηθδτη 
ταϑποῶ; οΥἄϊηθ ὑπυρθαίο ὑγαᾶῖα. Μοϊθβύπτη δὰ οἴεται γὙ8 1 6 ὨουΩΪηΘ 
νόμοι γ8 18 βαθ]θούαπι τὸν νομοϑέτην 6Ἰἴοθγθ. [πομοϑῦδι ΡῈ 1 ΘοΟμηρδτᾶ- 
ἄγαπι δικαιότερον (γ5 16) οοτηρδγαῦίο ποὰ ΔΟΒοΙ υϊθατ: ὠρθυῦθ θηΐμη ΠΟῊ 
ὃ Ῥατίθ τοῦ διδόντος ὑδηΐατμη (τὰ γὰρ οἰκεῖα... γ8 18) ᾿πϊαὰδ δθβθϊ- 
τηϑίΐο ἱπητηϊπθὺ, 86 οὐϊδιη ἃ ραχτίθ τοῦ λαβόντος: γ. 1108 ἃ 12 --- 14. 
Οπδυιδαν ΠΟ; πθὸ ἰδηηθπ 60 τηΐππβ Ῥουριθαν γ8 19 ἀλλ᾽ ὅμως; απ88 
Ῥαυθϊουϊαθ ἰπῶπθθ βαηῦ ΗΪΒῚ δα ᾿βύδμι αἰ Πουϊ αύθηη. ααᾶθ πῸπ θϑὺ οοτη- 
τηθιηογεύω γοϑριοϊδηῦ. 

20. 21. δεῖ δ᾽ ἴσως... ἐτίμα. Ἦδθο αὐἱάθιη ρῥγαάθηῦθι τποπθηθαΣ 
βθι δὰ τὰ ὦνια 86 δὰ φιλίαν ἀνομοιοειδῆ Βρθοΐίαϑ: ν. δά γβ8 10. Νβο 
τη8}186 ροϑὺ Βᾶπο βϑηὐθηίθπι βυ ]πηρδβ υϑυρδ ρυΐοτῳ τὰ πολλὰ γὰρ... 
λαβεῖν γβ8 106. 11 απδ6 αὖ 1116 ρϑυβριουϊμαῦ οὐβοιαμῦ, Ὠϊο Ῥγοϑαηῦ. 

1.2: 1104 Ὁ 92 -- 1166 ἃ 8. 

Οἴδοῖα οαἴπατῃ που Ῥ]αγτο5 ἀθοθαπύαγ οὗ αὐδηδηη ΟἸΏΠΙΠ0 ἰΘρ6 αἰβύσι- 
Ὀαθηᾶδ, 5ἰηῦ. 

Τὰς ρτορογημν ηιναοδίϊοη 8: 

1) θηΐηι φιογίαην οὐθθῦ, ηνϊέϊδ ασίξων, ἀνδτξαξιν αιυϊα 8ἰξ φμορᾶ γϑοίθ 8η- 
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᾽ ᾿ ᾽ " . , Ἕ ’ " ᾿ Υ̓ » 

ξὰ ἀπορίαν δ᾽ ἔχει καὶ τὰ τοιάδε, οἷον πότερα δεῖ τιθ4»25 “᾽,. ἽΣ 
΄ -" ’ Ἢ 

πάντα τῷ πατρὶ ἀπονέμειν καὶ πείϑεσθαι, ἢ κάμνοντα Ὡς δι μὰ: 

ἌΣ μέρος 
" - ᾿ ὅν ὦ 

92. ΚΡΤΡΟΡ τὰ τοιαῦτα. ΚΡ πότερον. ἀν» ζ : 

“4 ῥς ον 2.29 ἐς “τοὶ 
φιιῖβ ἐγιδιιαίν, Ἠ6 ἐογίε υοῖ ἔην τὐριθα χιυὶ οοἰογῖβ ργαθδέοἑ εργυζυογδα Ἀς τς ὺ 
ορόγα οοπυεογίοηαα 6886 υἱάφαξμγ. : ΖΞ» ΝΣ 

2) φινίην Ῥγὸ {αοιξαίε ποβίγαᾶ Ῥαβδίην οηυρίδιβ 8: ΠΟ γ6 ποηιιοαηιι8, 8οΐα- ρέει... - 
ἔμ οροτίος χιϊά απέεροπθηάιηι, χιυϊαᾷ {α58 81 ροδίμαθεγὶ --- 1604 Ὁ 27. ᾿ 

φια ἔπη τὰ φγαθηυϊἐξαξιν, ἵηη ἑαηὶ σαγὶο φθηογῈ πὐπαηὶ ἰοφοηι ας αὐ οηιηῖα 
»ογέϊηοας παια τορεγῖγὶ {---Ὁ 80 αἴαπρ 1165 ἢ 12 --- 14). Νίεο ἑαηιθη, 60 
ηυΐγαιβ γοοίο ρτασϑογίδιξιο [ἃ 3], ργμβ ουγαγινηι 6886 πὲ ἀοδτέα τρθη- 
ἀαηνιβ χιαην τ τοῖ απηιϊοϊβδίηιο σγαϊἠ θην (--- Ὁ 838); χιαρηιχιαηι 8ινέ 
σοί γτογηὶ τοδὶ ποηυΐμεην οομαϊοίοηθοβ ἔπ χιρῖδιιβ οοηέγαγία γαΐο πιαρῖβ 
οοηυμιοηδίμν ---10ὅ ἃ 12. -- Ποῖηαο δα" 1]. οογξιην 6βδὲ, πο ΟἸϊηΐα 
Ῥτοηιΐβοθ ωὐὶ ἐγίδιιοηάα 6886, 86 βιθθηι ομΐχθ ῬΥῸ ἐρδῖιι8 δοοϊδέαϊ᾽β τό- 
για ταΐξίοηε (--- ἃ 88). Αἕ κὲ πιο βίησμία χάθη τϑοίε αϊφηοβοαΉ- 
ἐμ, ηυμ ἃ αὐϊφορμεϊα οριι8 68ὲ ---τ10ὅ ἃ 88. 

Θυδοβίϊομθβ μᾶ866. οὖ δοπ]αποίαβ Θ8586 οὕτα 1118 περὲ τῶν ἐγκλημά- 
των (Θ 1 -- Ι 1) οὐ ἀΐνθιβαβξ 80 βάθη, ποὺ ϑϑὺ αποᾶ ρ]υσῖθαβ ἀ6- 
τηοπδέγοξασ. Νβο τηΐπτβ ρϑυβρίοαθσῃ, απδτ βιηῦ πθοθββατῖθθ. Ῥογίϊηθηῦ 
γοτο ἴα δᾶ βοϊθηξίαιη τοῦ δικαίου, αὖ ποππαπαπδτη δτη Ὀρστιτιτη 810 αὐγαχη. 
τὸ διανεμητικὸν Θχρ]ϊοοῦαν δῃ διηϊοϊ ίαθ παύπγα. Υ. ἀπδθ βαρτὰ δὰ Θ 8 
-- 18 ρῥτϑοίδι βυσααβὶ οὖ δοπΐου υϑῦρθα τὸ δὲ πῶς συμβιωτέον.... οὐδὲν 
ἕτερον φαίνεται ξητεῖσϑαι ἢ πῶς δίκαιον 1162 ἃ 239 --- 38: νΘΥῸ18. ΘΠΐτη 
πο βϑηξθηξἃ αἰβουαπὺ αὐδοβύϊοπθβ τό ἑκάστῳ ἀπονεμητέον (116 ἃ 
14.564.) οὐ 116 πῶς ἑκάστῳ συμβιωτέον. 

Ιῃ Ἐπᾶ. ν. Η 11, υδὴ δαᾶθπιὶ τθβ δοάθῃι ἰΙοοο (ροβὺ τὰς διαφορὰς 
τὰς ἐν ταῖς μὴ κατ᾽ εὐθυωρίαν φιλίαις) ὑταοίαξαν, ᾿δθγαπη ἔπτη ΒΘΥΤΩΟΠΘ 
Ῥυϊάθτη ἀϊαπίαῖο ὕπτῃ ταὐϊομθθ απ οοπἐθιηποπαᾶ. 

ῶ9. ἀπορίαν δ᾽ ἔχει καὶ τὰ τοιάδε. Ῥαεγγοῃΐξατη ἰσίξαγ δὰ τὰς 
ἀπορίας αὑδ ἀπρ] οὶ ἃρ. Αὐἶβθ. Ἰοθὸ αἰβρεαίαἐοηϊβ 6586 βο]θπί. Τυτῃ 
δηΐτα ρτορα ἰπἰξίαπι (γοϊαξ Θ 2; Η 83) ποῃπα]]α οΘοπρσογαπίαν ἀπορούμενα 
διαμφισβητούμενα, αὐ ἃ σοπέγατν!β Δ] ουῦτη 46 βυτητηᾶ, τοὶ ΟΡ Ὠ] ΟΠ θὰ 
τ Ἰαβέατη οΟσ Π] θα δαϊδαβ ραγθίατ; ἔππὶ βὰ ἤἥπθοιῃ (γϑὶῦ Εὶ 11 56.) 
αὐδοϑύϊομθβ αὐθάδη τπουθηθυῦ ατπιᾶθ Ὡθαὰ6 ομἸξδθηδθ 6886 πΠ60 ΘΟΙη- 
ταοᾶθ ἱπέγα, οοπεϊπαδτῃ ἀϊβραξαϊοπθιη Δ Όβοὶνὶ νυἱαθαηΐαγ. --- Οβἰθπάπηΐξ 
γΘτῸ ἢ. 1. ραγξοαϊαθ δὲ .. καὶ, ποαὰθ ἴῃ Ῥυ]οΥθα5 οΔΡΡ. (Θ 1 --- Ι 1) 
ἄθθββα αὐποᾶ ἀπορέαν ἱποϊπᾶαῦ: απϑϑασπθ ὩὈμΐπο πβαὰθ δα ἤπθμι βδασθη- 
αν, ἴδθυθ τηϑῆοσθ δχ ρεϑιΐθ δαδ ποιηΐηθ ἰϑίο ἱπάππθαῦ δαῦ ἴῃ τποα πὶ 
ἀποριῶν ἱποποδηΐαγ: τ. οἂρ. 8 ἴῃ. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν καὶ; ο. 1 (1167 Ὁ 18) 
καὶ ὡς παρὰ λόγον γινόμενον ἐπιζητεῖται; 6. 8 ἴῃ. ἀπορεῖται δὲ καὶ; 
ὁ. 9 ἴῃ. ἀμφισβητεῖται δὲ καὶ; 6. 10 ἰπ. ἄρ᾽ οὖν... ; 6. 11 ἴπ, πότερον 
δ᾽ ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον... ϑοϊποοὶ αἰδθπΐθ ἐδ! 8Ὁ 6δὸ οὈβθυνυθηξασ 
ὭΘΟΘΒΒ6. δϑὺ ααἱ ἰηΐθυπδπι τϑξοπθτη ΠΟΥ 8] 1Ο 78 ῬΘΥΒΡΊ θυ υϑὶῦ; πθὰ 
ἑατηθη ἕπρσίαῦ, οὖ ποτηθη οὗ Ἰοοῦτη ἀποριῶν δὰ δᾶ αρίϑ θ886 αὐὑ8θ, ἀϊ- 
γϑυβιββίτηδ πέρι 56, γϑὶ σϊηϊτηὶ β᾽πὖῦ πο δ] γ6] ΠΘΟΘΒΒαΥΟ γἱ ΠΟ Ὸ]Ο ΟΌτΩ 
ΒΌΠΙΠ ἢ, Τ61 σοὨ]αποίδ. 

28. πάντα τῷ πατρὶ ...: ν. γ8 80 οὐ πάντα τῷ αὐτῷ νϑεὶ οἴ. ρο- 
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τράρρα μὲν ἰατρῷ πειστέον, στρατηγὸν δὲ χειροτονῆτξον τὸν πολξ- 13 
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( ὡς ἀον ὁ μικόν᾽ ὁμοίως δὲ φίλῳ μᾶλλον ἢ σπουδαίῳ ὑπηρετητέον, 
ΩΝ 

4 ᾿ 
“ΔΑ. “ (5.4 καὶ εὐεργέτῃ ἀνταποδοτέον χάφιν μᾶλλον ἢ ἑταίρῳ δοτέον, 

- ἐὰν ἀμφοῖν μὴ ἐνδέχηται. ἄρ᾽ οὖν πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκρι- 

34. πειστέον] ΚΡ πιστεύειν (Ὡ}»ῸΡ πιστευτέον). 36. δοτέον] ΚΡ προε- 
τέον. 21. ἀμφοῖν] ΚΡ ἄμφω. ' 

ἀϊὰβ 1108 ἃ 14 8. (ἀπδ8. ϑηΐπιὶ τονϑῖὰ ἴῃ πηῶ μδ6 απδοδύϊομιθ ᾿πβαηθ) οὐ 
ταὐτὰ πᾶσιν... οὐδὲ τῷ πατρὲ πάντα. -- ΟἿἦ πὰ ρῬαῦθυ ἃρρϑ]]θαν 
αὐπτὰ 46 τ δᾶ αὐδη] θοῦ δτηϊοι τη Ρουθ ποδὶ ἄσαῦαν, πΒαπᾷ Ἰαθῦ, 
Ῥαΐϊτὶ δηΐπὶ ΑἸὰ5.,,οὐϑὲν ποιήσας, ἄξιον τῶν ὑπηργμένων δέδρακεν “ 
1108 Ὁ.20: υὖ ἴῃ 111οὁ παυᾶ ἱπορίθ απδϑιδῦαν, ὉΠΠΟΠ ἀῃΐγουϑδ ΟΡθτδ [ἢ 
τιηο. δι0 οΟἸ]οσᾶπαδ. 

9ὅ. ὁμοίως δὲ (80. πότερα) φίλῳ μᾶλλον ἢ σπουδαίῳ ὑπηρετητέον.... 
γιάθανβ Εἰ ὈῚ, 81 ἄἀθ γῦρο ὍΟΠΟ αἰ ΠῸῚ 810 διηΐουβ ἀρθηαγη 510, ͵δπὶ 
ΠΟῚ ἰπὐτα σΘηῸΒ ΘΟ 86 ὙΘυβασῖ, αποιηϑαιποῦθμπη πϑατθ 1Ππ φηηϊοὶ 
οϑὺ 81 αὐἱβ δδργοῦμβ τη ϊοο Ραγαῦ (ν8 38. 24). Νϑο ὑδιηθῃ Αὐ᾽ϑύοί]! 
ἀθοθύμθυθ ἴῃ δηΐτηο οϑὺ πατη ἴοσίθ νϑὶ ᾿ΐω ρϑοοθύασ αὖ ααὶβ Θμιϊοἰὐϊδ6 
Βα 8 ἱπαθ]σθηΒ ἰδοααῦ 78: αὰὸ Εαδοιιιβ δοοοάθθαῦ 1244 ἃ 19΄.. πάντα 
τῷ ἐρωμένῳ διδόασιν, οὐ δέον. 56ᾷ οοπΠ αν 1116 οὐϊϑηι ΠΆΠΟ, τὸ δίνουν 
6580 Ὁθϊοῦπαπθ 810 ψιλάν αὔαπο φιλέαν τυνὰ αὐϊσαπαιθ τὸ δώκαιον. 

26. ἢ ἑταίρῳ προετέον ΚΡι αϊ τποᾶο προΐεσϑαι ἃ 38. 8δ; βοα 
ἴδω ἔαϊῦ, αὖ πὸ ὑγϑηβιαύστη ἀθυθυίαῦ οορσιῥα ποτὰ Δ Ὁ ἴρ80 τϑὶ αυδ81 οῦ- 
Ροἰδθ, αποὰ τϑοῖθ δαῦ ΡθῚ δοτέον δῦ Ῥ6Ὶ χαριστέον (γ8 82) ῬγοΟρομξαγ. 
- Ῥευρίθαν ἴθ ΚΡ ἐὰν ἄμφω μὴ ἐνδέχεται ἱ. 6. τό τε ἀνταποδοῦναι 
καὶ τὸ προέσϑαι. Αὖὐ Ὑθ]]αυὶ 1]. ἐὰν ἀμφοῖν (1. 6. εὐεργέτῃ τὲ καὶ 
ἑταίρῳ) μὴ ἐνδέχηται 80. ἐπαρκεῖν δόσει καὶ ἀνταποδόσει. ῬΥΟΌΔΌΙΠ 5 
ποῦ; ποιηϊπδύϊννιιβ. θη ἄμφω ἀϊβρ!τοοῦ. --- Πἰβάθιη μἷβ γϑυρὶβ ἐὰν ἀμ- 
φοῖν μὴ ἐνδ. ὈΘηΘ τηοπθυηατ, αὐἰᾷ 50 αἰδουϊτηϊηΐβ ἱπέθυ αὐτασηαθ σΘΠῸΒ 
αὐδϑοβύϊοπαμῃ, 1{Ππ4 απο ν8 28 οϑὺ οὖ ποὺ νβ 2ὅ βα. 

21. ἄρ᾽ οὖν πάντα... Ὁ 80 ἀναγκαίῳ: ἈάβουῖθαΒ αὐ ἴπ οϑῃάθιη 
βϑηὐθη δι ἴη ἤμθ ῬυϊονῖΒ ἀτσυπηοηθα οι 1106 ἃ 12 86. τθοαγτυηῦ ὅπερ 
οὖν πολλάκις εἴρηται, οἵ περὶ... τὰ πάϑη καὶ τὰς πράξεις λόγοι ὁμοίως 
[1.. 6. σχεδὸν οὐδὲν] ἔχουσι τὸ ὡρισμένον τοῖς περὶ ἄ εἰσιν. Ἐδ586. γὙ61Ὸ 
ΠΘΟΘΒΒΕΣΙΟ τοὺς λόγους απ8}}18 50 ἡ ὕλῃ, οὐ τϑῖ οὔηπθτῃ οὐμίοθμι Βαυᾶ 
δατηϊίογθ τὸ ἀκριβὲς ν6] τὸ ὡρισμένον, ἰηθ. ἃ ρυΐπιο οὔρ. ρυῖπη ΕΠ τὶ 
βεῦ8 οουύαμηα δῦ: ν. δὰ 1094 Ὁ 12; οὖ δαάδβ, π νυἱάθαῦαν ὑθῃιθυθ 8011- 
Ῥύμμη 6888 τὸ πολλάκις εἴρηται 1160 ἃ 12, Ἰοοοβ 1098 ἃ 306 8α.; 1104 8 
1 86464.; 1110 ἃ 29 54. --- Θυδθμδμι γϑῦῸ του ναγθύδβ ἀϊοαύαν μὲγέϑει 
καὶ μικρότητι καὶ τῷ καλῷ καὶ ἀναγκαίῳ (γ5 29) διαφέρουσα, ΘμαΥΤΑΥΘ 
Ιοηραιη οϑῦ. Νραὰθ θη 1ἃ ἱπϑρύαμη, αὐοᾶ Εἰϊππάθιηο 1244 ἃ 6 --- 10 
τηδχὶ 6. ΘΟΙ ΘΙ ατη. νἱἀθαῦατ, αὖ αἰ θυθηθία, δὰ ἢ Οτ 1 ἢ 65 τϑίθυ- 
γϑύαν, νϑὶαῦ δὶ αἰύθι σφόδρα 510 ἀιιΐοαβ, αἰΐου ἠρέμα ῬγοῦαΒ. Αὖὐ δἱϊα 
στανίοτα ϑυαηῦ αὐδθ δὰ ἰρβᾶβ γ68 βρθοῦθμηῦ, αὖ ἀϊνουβὶ ρτδἀῆβ (τὸ μέγε- 
ϑὸς καὶ ἡ μικρότης) Ῥγδθοῖραθ πίπο τοῦ καλοῦ, 1{Π|πὸ τοῦ ἀναγκαίου ὁ 
διδῶ βἰπῦ. Μαϊύα. Θμΐη. οὐ 1ἃ ἰρβᾷια καλλέω νἱἀθυππαν ααΐα, ἀναγ- 
καιότερα βαηῦ; δὔααθ θϑὺ ργϑθύθγθα αὐδθάδτῃ πθοθββι θα 8 γἱὶβ ουἱ ποπθ- 
βύδβ ᾿ρ88, οϑᾶδῦ: ν. δὰ 1094 Ὁ 49; 8]. 
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- Ἀ ᾿ ᾽ δ. ν » Ἀ ΄ “ 

12 βῶς μὲν διορίσαι οὐ ῥδάδιον; πολλᾶς γὰρ καὶ παντοίας ἔχει 1τ164} 28 

διαφορὰς καὶ μεγέϑει καὶ μικρότητι καὶ τῷ καλῷ καὶ 
- -» 3 » 

ς ἀναγκαίῳ. ὅτι δ᾽ οὐ πάντα τῷ αὐτῷ ἀποδοτέον, οὐχ ἄδη- 80 ̓ ἀσραδι 
τφρττο ΚΖ : 

λον. καὶ τὰς μὲν εὐεργεσίας ἀμεν ἐολῤέίον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ Ὁ ζφὼ 

μᾶλλον ἢ χαριστέον ἑταίροις. καὶ ὥσπερ δάνειον, ᾧ ὀφεί- Ὁ 

λει ἀποδοτέον μᾶλλον ἢ ἑταίρῳ δοτέον. ἴσως δ᾽ οὐδὲ τοῦτ᾽ ζ’,.: ἐ- { 

ἀεί, οἷον τῷ λυτρωϑέντι παρὰ λῃστῶν πότερον τὸν λυσά. ᾿(---ω.ὕς, 

μενον ἀντιλυτρωτέον, κἂν ὁστισοῦν ἧ, ἢ καὶ μὴ ἑαλωχότι 86 ζ 
-»" Ὗ 

ἀπαιτοῦντι δὲ ἀποδοτέον, ἢ τὸν πατέρα λυτρωτέον; δόξειε τιθῦ α 
γὰρ ἂν καὶ ἑαυτοῦ μᾶλλον τὸν πατέρα. ὅπερ οὖν "εἴρηται. 

, ᾿Ὶ , δ, ’ ᾽ ,’ ͵Ν Ἀ ς ,΄ὕὔ ς 

χαϑόλου μὲν τὸ ὀφείλημα ἀποδοτέον. ἐὰν δὲ υπερτείνῃ ἢ 
ἐς ῳ ΙΒ Ρ “ ς 

δόσις τῷ καλῶ ἢ τῷ ἀναγχαίῳ, πρὸς ταῦτ᾽ ἀποκλιτέον 
΄ ΄ ΄ ΄ 

: .) ᾽ 3 Ἁ νν" -- Ν 3 

ἐνίοτε γὰρ οὐδ᾽ ἐστὶν ἴσον τὸ τὴν προύπαρχην ἀμείψασθαι. ὅ 

85. ΚΡ ἑἕταέροις ὥσπερ δ᾽ ἄμεινον ᾧ. 84. ΚΡ πότερα. 

80. ὅτι δ᾽ οὐ πάντα κ. τ. Δ.: λύσις ἀμφοτέρων τῶν ἀποριῶν γ8 381 
οὐ γνβ 30. Ῥιδθινββῶ δαΐθιη Ὀγθυΐ βθηξθηθἃ απὸ 84 ΡΥΊΟΥΘ αν τϑβριοῖσαν. 
οὔτι δ᾽ οὐ... οὐκ ἄδηλον“, ρῬοβίοτϊου (αὖ βαθρῖπβ ἢ) ρυΐπβ Δ βοϊ υὐασ. 
- 1166 414. Αὰ Θοαπᾶθπι θηΐμη νοὶ θᾶ ροὐϊββίτητιτη γϑίθυυ! ἀρραγθὺ απιδθ 
Ἰη0640 γ8 21 ---80 ἀϊβρυίαία, βιιπύ. -- Αἰαὰὶϊ αἀποπίαμη ἴῃ Πΐδ τηϑρὶβ 1ᾶ 
Ῥτοροβίψατη δῦ αὖ απδπᾶπι ταξίομθ μῦς ἴῃ σἜΌΠουΘ ααδθγθπάτππι 510 ἀϊδοᾶ- 
ἰὰγ, αὐ τῦὖ βίπρτίω, αἀπδθαὰθ αἰπαϊοσοπέαν, ᾿ὔα τηΐγατη ποὸρ ὙἹἀΘΌΪΡΟΣ 
απο δα ἀπᾶπὶ τὸπὶ απδ6 βαρτα οομπηπηθιηοταξα οταδ.,, πότερα φίλῳ μᾶλ- 
λον ἢ σπουδαίῳ ὑπηρετητέον" γ8 20 οἸηπίπο ποη τοαϊῥατ. : 

82. καὶ ὥσπερ δάνειον ᾧ ὀφείλει ἀποδοτέον μᾶλλον ἢ ἑταίρῳ δὸ- 
τέον. Οτοϊος ΚΡ καὶ. Θυοά 51 οοὐουὶ 1]. βι0 Ῥϑυίοαϊο δααϊάἀθυιηῦ, β8π6 
ἔθ οἱ ταᾶππὶ ρϑοοδγθιτιηῦ. Οπδηηαπδτη ϑηΐμι ΡΌΒΊΠατη υἱαάραῦαν αἸβουσβθ ἢ ἡ 
βοπξοπεϊδγατη, διπθη οὖ υἱβ οὐ ο]θσηύϊα τατιξαξᾶ ρον δαἀτίατα ραν! οα] τὴ 
σοπβύσπιοϊϊομθ βουτηοηΐ δαρσοίιγ. -- Π6 16 πθ Ρ]ὰβ θαῦο αὐϑοῖαβ. ὕἱ 
Θηΐτη τὸν ἑταῖρον γ8 82. 88 ἸΙοοαὺ οορτίαιδ θαμι οαἱϊ Π1] ἀθΌθδπιαβ, αὖ 
Ῥαΐθυ (10ὅ ὃ 1) 15 ϑϑὺ οαἱϊ ἀεὶ ὀφείλομεν 1168 Ὁ 91. ΑὉ αἰτᾶάπο ᾿ἰσιῦτν 
Ῥᾶτίθ, τοῦ λυσαμένου πθ τηϊπὰβ τοῦ πατρός, οταπῦ Ὀαποβοῖα δροθρία; 
νἱἀθὈϊξυταυθ ἴῃ Ἰθρθ {Πᾶἃ γβ 81 βα. οἱ 116 ἃ 8 14 ὀφείλημα ρῬγαθοϊραῦτη 
γ6] Ρυῖτπηο Ἰοοο 6889 αὐοα 1ἅθπηι ρθὺ ἰάθη 5: του θαθπάπτη. 

2. δόξει ιξ. δ᾽ ἂν καὶ ὶ ἑαυτοῦ μᾶλλον. “τὸν πατέρα (λυτρωτέον.͵ εἶναι): 
αὐδτηααδτὰ ρτοΐθοῦο 86 αὐΐβαὰθ τϑοΐθ ̓ ῬΥΪαΒ τϑαϊτηϑὺ αυδηι τὸν λυσάμενον 
(4164 Ὁ 84) γ6] απθιη! θοῦ αἰΐατα: αὑτῷ γὰρ μάλισϑ᾽ ἕκαστος βούλεται 
τἀγαϑά 1189 ἃ 12. 

ὅ. ἐνίοτε γὰρ οὐδ᾽ ἐστὶν ἴσον: Βδο δαΐθτα ΠΟΙΏΪΠ6, Π6 τὸ ἴσον 
ἀροτίθ ἰαθάθγοίαν, ἡ ἀπόδοσις γε] ἡ ἀνταπόδοσις «ἀπο ρυϊούθυα Ἰοοιιπι 
ϑηΐο τὴν δόσιν παθθτοθ νἱἀθθαῦαν. --- ἀμείβεται τὴν προὐπαρχὴν απὶ 
ἄξια τῶν ὑπηργμένων δρᾷ (1168 Ὁ 20) 1. 6. ααἱ θεποβοίπτη δοσθρύτμι 
βίη} οὔῆοῖο τϑρομαϊθ. ΝΙβὶ δπῖτη τὸ ἀνθυπηρετῆσαι (τὸν ὀφείλοντα) 
τῷ χαρισαμένῳ δίαιτα τὸ πάλιν αὐτὸν ἄρξαι χαριζόμενον (1188 ἃ 4. δ) 
ἀϊβοθγηθηύαν, πηϊγούβῷ ταΐὶο ΠῸ}ὰ5 αὐδοβύϊοπὶβ οοπίαπαάδεατ, 
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᾿ : ᾿ 
ποῦαο ἐπειδὰν ὁ μὲν σπουδαῖον εἰδὼς εὖ ποιήσῃ, τῷ δὲ ἡ ἀντα- 1: 

πόδοσις γίγνηται, ὃν οἴεται μοχϑηρὸν εἶναι. οὐδὲ γὰρ τῷ 

δανείσαντι ἐνίοτε ἀντιδανειστέον. ὁ μὲν γὰρ οἰόμενος κο- 
μιεῖσϑαι ἐδάνεισεν ἐπιεικεῖ ὄντι, ὁ δ᾽ οὐκ ἐλπίζει κομιεῖσϑαι 

ν - " -" 

10 παρὰ πονηροῦ. εἴτε τοίνυν τῇ ἀληϑείᾳ οὕτως ἔχει, οὐκ ἴσον 
τυ ὁ Σ τὰ ἥἿ . δ, ΣῈ ’ ᾽ Ω ͵΄ 

τὸ ἀξίωμα" εἴτ᾽ ἔχει μὲν μὴ οὕτως οἴοντάι δέ, οὐκ ἂν δό- 

͵ 

10. ἔχει] ΚΡ ἔχηι. 

0. ἐπειδὰν ὃ μὲν σπουδαῖον εἰδὼς εὖ ποιήσῃ, τῷ δὲ ἡ ἀνταπόδο- 
σις γίγνηται... Δα Θδυπάθπι τοΐθγθαῦ ὁ μὲν δίαυθθ τῷ δὲ. Βδοίϊαβ 
εγαὺ ὁ δὲ ἀνταποδιδοὺς οἴηται ἐκεῖνον μοχϑηρὸν εἶναι γ6] 5Βίιη. βοᾷ 
Ποῦ Ἰθυῖπβ. ἴρϑῷ Ἰοοὶ νβ ὅ---1Ὸ βϑπύθπει αἰ ΠΟ] τη δῦ. Εδοϊθὺ θη 
οοηΐγῳ τὸ διορϑωτικὸν δίκαιον, ἴῃ απὸ Βοιηΐπιτῃ αἰροϊθαθ πα απδθ- 
τἰθαγ, ᾿ὐθιιαθαθ οοηύγτα ργδθοορία Θ 1ὅ, ααἱ ΔἸ θυ] αὐἷα 510 ᾿ΠΕΘΥΊΟΥ γ6] 
ΟΠ ΠΪηΟ ῥτᾶναιβ ἰάθμι στϑουβοὺ γράᾶθυθ αποα 1ρ86 δοοθρὶδ. ὅπ πὸρ ΒοΟ 
ΑἸΟΙ ορρομαῦαν, βοὰ 1ᾷ ἃρὶ παπὶ οὐΐδιη ροβίαθπδιῃ ἀθὈϊΐα, σγαύϊα εὖ τϑᾶ- 
αἰύω, ἀρθθθδτατβ ππϊοαΐαθ σταῦ θαυ! απθιηϑαπηοάθπμῃ 1116 πΟΪ8. ῥυτὰ 
δταύστη ἔδθοουιῦ: υἱἀθθαπῦαν ῥγοχίπηδ, β8ᾶη8 οὐδὲ γὰρ τῷ δανείσαντι “ 
γ8 7. 8 ορϊηϊοπὶ ἰδῦύϊ βαθοῦστοσο. αὐ ἴΐω αὐἱάθιῃη τὰ δοϑέντα ἑταίρῳ 
1104 "36. 82. 88 γ]οιδαὰθ οὖ ἴρβω ϑγπηῦ ἀνταποδοϑέντα, πθὸ δι α]- 
γούβᾶ 6586 υἱάθθαηθαῦ ἴθ ααἰθιβ ΘΟ ρα 8418 Οροῖῶ ῬοπΘΌαθαΣ : νυ. 
δια γβ ὅ. 

1. οὐδὲ γὰρ τῷ δανείσαντι ἐνίοτε ἀντιδανειστέον. Νοη ἀϊοοίαγ 
ἀντιδανείξζειν Υἱβὶ ααἱ ῥτῖιβΒ ἀποδεδωκὼς τὸ δάνειον οΥῦ (1104 "Ὁ 82; 
110 ὦ 1); αὖ ὁ ἀντιδανείζων Ἰαγρίθηβ 46 880 ἴῃ πυτηθῖο τῶν διδόν.- 
τῶν γροϊϊυβ. 510. ϑδ5θα δρραγϑὺ {ΠΠπ|πὶ ρϑὺ ραγίϊουαβ οὐδὲ γὰρ διάβου!ὶ 
τοῖς ἀνταποδιδοῦσιν. ΝἧἝΟ ΘΙ 856 1|8]6 ΠΟΘ ΟΟΠΙΙΏΘΙΟΙΪ ΡΌΠαΒ, ἰπ α00 
80] αὐϊο τοῦὰπι ογθαϊξαγιιπι γ61 ἰην 8 ̓ πηροπίθαν, 8116 18 αἰβύϊηρτιαῦ ἃ 
δτηϊοιθ αὖ ἱποϊρίαπῦ ὑστη ἀθηηθτῃ ατηΐοθ ἀποδοῦναι ροβύαυδηι 166 10]- 
πιῶ ἀπόδοσιν ῬΘΙΒΟΙγ υϊηΐ. 

9. ὁ δ᾽ οὐκ ἐλπίζει κομιεῖσϑαι: πθαὰθ ἰριθαγ, 81 νϑύῶὼ Ἰοαπδίαγ, 
ἀντιδανείξειν (γ5 8) 5101 νἱάθὈοϊξαν, βοᾷ δωρεῖσϑαι ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο 
(1162 Ὁ 81 5... Θυδθ 81 ᾿ΐω βἰῃῦ, Ῥυοθα 116 οϑὺ ἀσθιῦαυ! ὰπὶ θῶ οοη- 
ἀϊοπθ δϑθαῦδ δϑαυὶβ σθροπάθμαδ βἰηύ. ΝΙΒ1 ἔοσύθ οὐϊθπὶ ρυο Ὀ11τ8 
510, Θαημἄθυη 856 ᾿ρϑασα ἴῃ δαθῷ ῬΟΠΘΙΘ οα]ρῶ 80. 1ῃ 1]1ὰτὰ απδ6 1168 ἃ 8 
οἰαῦ βθηὐθπίϊαιη. ὡς δὴ διαμαρτόντα ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ εὖ παϑόντα ὑφ᾽ 
οὗ οὐκ ἔδει“. : 

11. 12. οὐκ ἂν δόξαιεν ἄτοπα ποιεῖν 80. οἵ ἐνίοτε τὴν προῦπαρ- 
χὴν οὐκ ἀμειβόμενοι (γ8 δ). ϑ'6α ρϑγ θῶ, αὰδ8 δὰ Βοβ γββ ὅ--10 δᾶ- 
ποίαΐα, ϑαηῦ, ΘΥΪΠΟΙ ΟΡ ΠΟΥ Αὐϊβίοθθιθσα διαῦ, ἀθοθρῦμπι ἱπη ΡΥ 8. ῬΘΥ 
Ῥγϑθροϑιϊομθια ἀντὶ ἴθ υϑυρθὶβ ἀνταποδοῦναι ἀντιδανείξζειν, ποπ 58 18 
αἰβύϊηχ ᾽ββθ αὐδ8 ἴρ8θ δ ἰπϊθο 1164 Ὁ 36 Βα. ορροδβυθταῦ δόσιν οὐ ἀπό- 
δοσιν, «αὖ, δατηϊγαύατη νἰγοσασα θοπουθτῃ ρυϑθϑίθηὐαμ (8 8), δι τη 151886 
αὐᾶθ οὑτῃ γαγῶ ποπθϑίαυβ ᾿Θρ6 ταΐπιιβ οοποϊηδηῦ. ΝΘαὰθ δάνθυβου θα α]- 
ἄθῃὴ δὶ αὐἱβ αὐτααὰθ 6 ραγίθ δ᾽αυσία ρϑοοαύαπι 6856 οθηβθδῦ. 
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ΤῈ ξαιεν ἄτοπα ποιεῖν. ὅπερ οὖν πολλάκις δέρηται, οἱ περὶ τὰ τι6ῦ «13 

πάϑη καὶ τὰς πράξεις λόγοι ὁμοίως ἔχουσι τὸ ὠφισμένον 

τοῖς περὶ ἅ εἰσιν. ὅτι μὲν οὖν οὐ ταὐτὰ πᾶσιν ἀποδοτέον. ( ἀλοςς μρδνος 

οὐδὲ τῷ πατρὶ πάντα, καϑάπερ οὐδὲ τῷ “Διὶ {πάντα ϑύεται, τῦ ᾿ ἜΣΣΩ " ΤΩΣ 

οὐκ ἄδηλον: ἐπεὶ δ᾽ ἕτερα γονεῦσι καὶ ἀδελφοῖς καὶ ἑταίροιξ -τττ 

καὶ εὐεργέταις, ἑἕχάστοις τὰ οἰχεῖα καὶ τὰ ἁρμόττοντα 

ἀπονεμητέον. οὕτω δὲ καὶ ποιεῖν φαίνονται" εἰς γάμους 

ῥὸν γὰρ καλοῦσι τοὺς συγγενεῖς" τούτοις γὰρ κοινὸν τὸ γένος 

καὶ αἵ περὶ τοῦτο δὴ πράξεις" καὶ εἰς τὰ κήδη͵ δὲ μάλιστ᾽ 20 

οἴονται δεῖν τοὺς συγγενεῖς ἀπαντῶν διὰ ταὐτό. δόξειε δ᾽ 

ἂν τροφῆς μὲν γονεῦσι δεῖν μάλιστ᾽ ἐπαρκεῖν, ὡς ὀφείλον- 

τας" χαὶ τοῖς αἰτίοις τοῦ εἶναι κάλλιον ἢ ἑαυτοῖς εἰς 

ταῦτ᾽ ἐπαρχεῖν. καὶ τιμὴν δὲ γονεῦσι καϑάπερ ϑεοῖς, οὐ 

16. {πάνταν οοπὶ. δαά. 38. ΒΕΚΚ. οουπηα δηΐθ καὶ, δίατθ κάλλιον 
ὄν, οχ ἀπὸ (υὖ νἱά.) Ν᾿: οἵπ. ὃν ΚΌΜΡΟΡ; χάλλιον ὄντως ὃν Ὁ. 

12. ὅπερ οὖν πολλάκις εἴρηται: ν. δᾷ 1164 Ὁ 21. ΟἿ, οὐΐατη δὰ 

1104 Ὁ 80. 

14. ὅτι μὲν οὖν οὐ ταὐτὰ πᾶσιν ἀποδοτέον, οὐδὲ κι τ. Δ.: λύσις 
τῆς προτέρας ἀπορίας 1104 Ὀ 40, 28. Ἢ μὲν οὖν: δγαῦ ϑηΐτ Ἴδη 1104 
Ὁ 80 οθνγίθ ἰᾷ οὐκ ἄδηλον, ὅτι οὐ πάντα τῷ αὐτῷ; υὑπᾶθ βοραπίξαν ὅτε 
οὐδὲ ταὐτὰ πᾶσιν. Νϑοα Ἰαίοαῦ ἴπ Ηἷβ αἰέθγα ποίϊο νϑγοὶ ἀποδοῦναι: 
πϑτ ΡῬυτητι απΐάοιη ἀποδίδοται αποα δοσορίαπι τοααϊθαν, ἀθημθ γθτὸ 
αποάουπαπθ ἴῃ ἸΙοοὺ 86 τεοΐθ ἀδτὶ υἱάθίασ; οὗ. ἀπονέμειν γ8 18, 82; 

1164 Ὁ 38 τηυϊέξαατθ 51 π}1}18. 
16. καϑάπερ οὐδὲ Διὶ [Ξο. πάντα] ϑύεται, αυοᾶ δαυϊάθηη δά δοτ!- 

ῬρθΥΘ τηϑ] πὶ ἀὐδπι τηθηΐθ δάάογθ. Ορροβίδαπι νϑῦὸ δβε86.,,αἀἄλλ΄ ἔνια καὶ 
τοῖς ἄλλοις θεοῖς“ πραὰθ γϑῖῸ ἀἸοὶ, οὐ πάντα" πρόβατα γὰρ οὔκ, ἀλλ᾽ 
αἶγες“ (1184 Ὁ 22), π6 δὐἀποίδγθιη ααϊάθιῃ ὩΪΒῚ ΠΟΒΠ1}}15 Βρθοῖθβ ἀοοίτ!- 
86 Ιηϑ9Ὶ85 ΡΙδοοτα νἱἀογθίτις ααδη βϑηδ βαηἰθηξίδ. 

18. οὕτω δὲ καὶ ποιεῖν φαίνονται: ἱποδὺ οὐ ἴπ͵ τοῖο αποἀάδτῃ 
οτηπίθτη Ἰπαϊοίπθμι, αποᾶ Βαπα ἀθβϑρ᾽ οἰθπάθχῃ γϑὺὶ ἀοουτμηθηξαμη 6886 οὖ 
Βδϑρίαβ ἀτοῖῦ Αὐϊβῦ. δ βθιηρϑυ οθῃηβθῦ. 

21, διὰ ταὐτό 1. 6. αποπίατη οὐ ἔἕμππογω βυπὺ τῶν περὶ τὸ γένος 
πράξεων (γ8 30). 

28. καὶ τοῖς αἰτίοις τοῦ εἶναι κάλλιον ὃν ἢ ἑαυτοῖς εἰς ταῦτα ἐπαρ- 
κεῖν Β: αὖ ταῦϊο αὰδ8 νογθὶβ ὡς ὀφείλοντας δᾶ] οοορία δϑὺ δοπῆγτηθίιιν 
»πκαὶ (ὦ ς) κάλλιον ὄν“. ΚΡ αὐϊάθηη οὐτὐἐϊ ὄν, υὐ γοῦρα μᾶθο ἴπ ρῥυῖη- 
οἰραίθιη βϑηξθηξίθη ἀθθαπὺύ. ΠΙυαὰ ρΡ]δοῖᾶο βϑυσηοηὶβ βυτηῖηθ αϊούαπι, 
μος οὔπῃ Υἱ αὐυδάδιῃ. ὕὐγαμ τηδρὶβ ἢ. 1. ἀθοθαΐ, νἱάθ: πᾶπὶ νοοαϊᾶ. ον 
Ροβὺ καλλεον οὐ δ )1οὶ οὖ βαρρυῖτηὶ ἔβοι!θ ροίδσγαΐ. 

34. καὶ τιμὴν δὲ (ρταθίον νἱούατη) γονεῦσι καϑάπερ ϑεοῖς. . Οὐτ- 
τη] η6 αὐϑϑ8ὶ ρτδϑαϊοαΐαιη ἴῃ ὨΪβΒ Οἱ θῈ8, 8. γϑῦϑα 14 (18) ἀβαὰθ δᾶ σϑὺ- 
ΒΌΠ 82, τηϑηΐὶ οΟὈνθγβθίαν ἀποδοτέον γεὶ ἀπονεμητέον. --- θ6 Τ6 τιοᾶο 
βοάθιη 1168 Ὁ 16 5ᾳ. δούυτη δϑβί. 
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τϑδαϑ πᾶσαν δέ᾽ οὐδὲ γὰρ τὴν αὐτὴν πατρὶ καὶ μητρί" οὐδ᾽ αὖ 1. 
τὴν τοὔεσοφοῦ ἢ τοῦ στρατηγοῦ, ἀλλὰ τὴν πατρικήν, ὁμοίως 
δὲ χαὶ τὴν μητρικήν. καὶ παντὶ δὴ τῷ πρεσβυτέρῳ τιμὴν 
[τὴν] καϑ᾽ ἡλικίαν, ὑπαναστάσει καὶ κατακλίσει καὶ τοῖς 

τοιούτοις. πρὸς ἑταίρους δ᾽ αὖ καὶ ἀδελφοὺς παρρησίαν καὶ 
80 ἁπάντων κοινότητα. καὶ συγγενέσι δὴ καὶ φυλέταις καὶ 

πολίταις καὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ἀεὶ πειρατέον τὸ οἰκεῖον 

ἀπονέμειν, καὶ συγκρίνειν τὰ ἑκάστοις ὑπάρχοντα κατ᾽ οἰ- 
κειότητα καὶ ἀρετὴν ἢ χρῆσιν. τῶν μὲν οὖν ὁμογενῶν δάων 
ἡ κρίσις, τῶν δὲ διαφερόντων ἐργωδεστέρα. οὐ μὴν διά γε 

86 τοῦτο ἀποστατέον, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἐνδέχηται, οὕτω διοριστέον. 

26. ἢ] ΚΡ ἢ τὴν. 21. καὶ τὴν] ΚΡΟΡ καὶ. δὴ τῷ] εἷς ΚΡ; δὲ τῷ 
ΒΟΚΚ. ὁ. οοὐὐ. 248. τὴν καϑ᾽} ΚΡ καϑ΄. ΚΡ ἢ καὶ κατακλίσει. 

25. οὐδ᾽ αὖ τὴν τοῦ σοφοῦ ἢ τοῦ στρατηγοῦ: τηϑιηονϊᾶ ὑδποτί αἱ- 
ΧΘΟΙῚΒ ΘΧΘΙΏΡΪω 1104 ἢ 28. 34: τηθαϊοιβ Θπΐπη, οἱ Ῥαιθπάθτῃ, τῶν σοφῶν 
τις οϑῦ; 6111 ρϑυϊύτβ, αὐἱ ἀρ] ροπάθπβ, ἀποῖβ Ποποσθ αἰρηιιδ οϑῦ. 

21. καὶ παντὶ δὴ τῷ πρεσβυτέρῳ τιμὴν καϑ᾽ ἡλικίαν: 519. ΚΡ͵ 
ασμα οὖ ρῬδιθηΐθβ βιηὖῦ βϑηϊοτθθ ργϑθίθσατιθ ΘΠ ΠΟΠΟΥΘΠῚ ΟΠ ῬτῸ- 
Ῥυΐαμη πα θοπὺ οὐ 6᾽ὰ8 ααἱ δοίαμ ἀθοθῦαν ρῥϑυύιοῖρθβ βἰπῦ, γϑούθ δὴ ῥτὸ 
δὲ οὐ τϑοῦύθ τεμὴν καϑ᾽ ἡλικίαν οτὐηῖβδο ἃγύίοαϊο. Οὗ 1168 Ὁ 12 οἷον 
πατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ ὅλως πρεσβυτέρῳ πρὸς νεώτερον. 

28. ὑπαναστάσει καὶ κατακλίσει καὶ τοῖς τοιούτοις: οἵ. Ρ]. πθρ. 490 Ὁ 
σιγάς τε τῶν νεωτέρων παρὰ πρεσβυτέροις, ὡς πρέπει, καὶ κατακλίσεις 
καὶ ὑπαναστάσεις καὶ γονέων ϑεραπείας (αὖ προσκυνήσεις καὶ ἐκοστά- 
σεις Ὀαυθᾶτῶ νἱἀθηΐαῦ ΠΟΠΟΥΤη σΘΠΘτα 6586 1861 ἃ 86 5.). Νούιμι οϑὺ 
αὐϊὰ 0 ὑπαναστῆναί τινι ϑάκων γ6], αὖ ἀρ. ΡΒ. ῬΒΟΟΥΪ. 220. οϑύ, εἴκειν 
δὲ γέρουσιν ἕδρης καὶ γεράων πάντων. ϑοἃ ἔαῦθον πηϊπὰ8 ταϊηΐ οοτη- 
Ῥθυθαμη 6886 αὐἱᾷ κατάκλισις 510 1Ἰπΐθυ ΠΟΠΟΥΘΒ, ὨΪδὶ ἴῃ βαθδύθηνγο θδὺ 
Υἱβ νοὶ οδαβα νι (ασθ ἀϊοϊδαχ), αὖ κατακλέίσει Βοποτοῦ βθπθῖη ααΐ 
7} θῶ Π]|ὰπὰ ΦΟΟΌΠΙΌΘΙΘ. 

29. πρὸς ἑταίρους δ᾽ αὖ καὶ ἀδελφοὺς... ἁπάντων κοινότητα: 
ν. 1169 Ὁ 82 ἔστι δ᾽ ἀδελφοῖς καὶ ἑταίροις πάντα κοινά. 

82. καὶ συγκρίνειν τὰ ἑκάστοις ὑπάρχοντα: 5ιηὺ τὰ ὑπάρχοντα ὁὰ 
απδθ. αὐαΐαπθ ῥγῸ ἔδυ] αν αῦθ, νἱσύαῦθ, αὐ! ῶῦθ βαῶ τπθγουὶ νἱἀθηΐαν: 
ααϊθαβ ᾿πΐου 856 οοιηραγαίίβ (συγ κρένειν) τϑούπτῃ αἀϊοίατα οἐβοϊθῦαι (ἣ 
κρέσις γὙ8 84). ἦ 

88. τῶν μὲν οὖν ὁμογενῶν δῴων ἡ κρίσις: ἴδοῖ]Π 5. Θηΐτη αἰρπο- 
βοπηθι ααδ ἴῃ δοᾶθηι θγ8 φθπουθ βαπὺ αἰαπθ ἀθ αὐΐθὰβ ΠῸῚ ατιδου αν 
Ὠἶδὶ ααῷ δα ΠΙᾺ σοπῖβ ρου ποηὺ. Εἰ βοπΐτα ἄστη οογδατα οϑὺ, αὐδθϑῦϊο- 
πθη] ΔΙ πη ῬγῸ [αι] ατιδαῦθ υἱσξαῦθ υὐϊΠὐαῦθ ἀἰττποπάδπι θ886, Υἱχ 
ουὶῦ αἱ ἀυριδοῦ, ἀπογατα αὐϑὺ τπϑρῖβ ΓΤ 1]Π1Δ 718, τ 1100, αὐΠΠΟΥ 510. 

8) 1 8: 1168 ἃ 86 --- Ὁ 86. 

Φυδπᾶο δπιϊοϊξίαθ βίπθ οὐϊπηῖηθ ἠαϑύο ἀἰββοιναπίαν, δ απὸ ποᾶο. [)Ὸ 

ὑσὶρτ8 σοπ Υ Ότι8 βθουβίμη ὡσίδαν, : ' 



[8 

του 
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9 
ἔχει δ᾽ ἀπορίαν χαὶ περὶ τοῦ διαλύεσϑαι τὰς φέλέαξ 1106 486 4,κ«.- Ὁ 

ἢ μὴ πρὸς τοὺς μὴ διαμένοντας. ἢ πρὸς βμὸν τοὺς διὰ τὸ τιον κτ,εὸν 

χρήσιμον ἢ τὸ ἡδὺ φίλους ὄντας. ὅταν μηκέτι ταῦτ᾽ ἔχον 

σιν; οὐδὲν ἄτοπον διαλύεσθαι, ἐκείνων γὰρ ἦσαν φίλοι" ὧν 

ἀπολιπόντων εὔλογον τὸ μὴ φιλεῖν. ἐγκαλέσειε δ᾽ ἄν τις. 
. ν ΄ ΠῚ ν τ τ 2 -»" Ἔ . 

εἰ διὰ τὸ χρήσιμον ἡ διὰ τὸ ηδὺ ἀγαπῶν προσεποιεῖτο διὰ 

τὸ ἦϑος᾽ ὅπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν, πλεῖσται διαφοραὶ 

4. Κν ἐγκαλέσει δ᾽ ἄν. 6. ὅπερ] ΚΡΤΠ» ὃ 

1) Τογιρν φιυὶ εὐ ἰξαξἐβ υοϊιυρξαίίδυε σαιιϑα οοηυοηπεγαπέ, δὲ ἀεβίηαηέ 
ἐηΐου 86 υμξϊϊο5 αἀπμίσοβυθ 6586, βοοϊοέαξοηι αηνἐἐὶ ργοδαθῖϊε 6δὲ ---Ὁ 4. 2) Αἱ 
ἔπι οα απηοιϊοϊἐϊᾶ, ἐν φιιᾶ αἴξογὶ φιυϊάθην τέθην σοηιηιοιηη, βιυυθηι ργοροβίξιηι 
εγαΐ, αἴξογ ὉθγῸ 856 ἐρϑδιώ απιαγὶ ρμξαδαΐέ, αἰδοογηθη νη, ογῖέ. Ναὶ 8ὲ {116 
τ ζδοογὶξ εἱἱ ξαϊδαηι ἐδέαηι ορτηϊοηθηι ρῬγοογθαγδέ, ᾿ς 86. ἐρϑβιηὶ ἐηοιιδοῖ; 
8ῖγν σοηιηιθηἐϊβ αἰξογίιι8 ἀδοορέιδ ογοαϊα γέ, ἀεβογένμδ 7μιδέαηι οαλιδαην ηι6- 
γοηαὶ παδοδὶξ -- Ὁ 10. 12. 3) ΤΉΐΟΥ 608 ἀἰοηῖχια χὶ συϑγαηὶ αηιϊοϊέαηι 
δὲδὲ γγοροβμογαηξ αἀιυριοὶ γαΐξίοηα αϊυογέψμην Ἰοσιηι παρεί. Ατὲ οηΐηι βὲ 
μὲ αἴξογ απουΐοιι8. α υἱγέμίο ἀοδοϊβδοαὶ --- χίὸ ἔαςσίο οι ἑαϊὶ βοοίοίαβ Ἠδ6 
»οΐοδέ πες αεθοξ βογυαγὶ, τϊβὲ {ογΐ6 8068 8ϊξ, ρὲν απιϊοὶ ορέγαηιν εἰ δοΐεηι 
ἐγὶ τὐὖ γι βη8. ἦηι Ἠιοϊζιι5. ηνιἐοίν --- Ὁ 22: ατὲ ἐδηιρογῖβ ργοθγοβϑιὶ θυθηϊέ 
μὲ αἴξεγ τηνι ἔπι υἱγέμίε ργοβοϊαξ, αἰξογ' ἐβ γιαπιθαΐ χιυὶ {μογὶξ --- γᾶ 
ἴῃ, 16 αρραγεΐ, 8ὲ χιιζάσην ραγίξαβ οπινῖβ δεδίαΐα ἐμογῖξ, πες ξαηυϊϊτανγτξαξοην 
οοηϑδιείμαζηθην αηιϊοϊέέαην 7αην βέαγα ρο08586 --- Ὁ 81. 

1 ιγοηιξα αὐέοηι οονγιμηοίϊοηθ, τὐβὲ ργορέου ἐμβίσηθην ρταυϊξαΐοηι ἐο]- 
ἰομᾶα γιϊξ, ἐα αηντοϊέίας χιαθ απέθ ῥιοϊξ ἄαγὸ ορογίθέ, εὐ τὸ 605, α χιίθιι8 
αἰἰδοοβϑουίηνβ, ῬγῸ ρίαηξ αἰϊογιῖβ παθοαηνι8 --- Ὁ 86. 

ἈΑὰ τοπὶ, ἀθ αὐ Ποο οδρ. δριθαγ, πασθα πονᾶτῃ δοοθαϊζυγ. ὈΠσθη- 
ὍΣ Θπΐτη Αὐὶβὺ, Ἰᾶτα Θ 8. 4. ὅ, αὐὰτῃ ἐγῖα σόπογῶ δτηϊοὶ 886. ῬΥυϊτηπ πὶ 
διαστη Υαγθηῦαν, ἴῃ 5ίηρι δ αὐδοβινὶδ πᾶπὶ εὐδιάλυτοι 5ἰπῦ, πὰπὶ διαμέ- 
νουσινς ν. δα 1166 Ὁ 10. 11; οὗ δὰ 1169 Ὁ 4. 7181 γϑύο, αὖ Βυΐπβ ἀ18- 
Ῥυξεαθομὶβ Θ᾽ 1ὅ 5Ξαα. τϑύϊο ἔθου, ἴπ θᾶτη ραγίθιῃ βρϑούαξασ, βἰύπθ ργοθᾶ- 
115 οασβῶ οὐ μηΐπθτη (γ. ἐγκαλεῖν Ὁ 4: διαφοραὶ Ὁ 6) 5ὶ αἰΐογ ΔῸ δ] θ1Ὸ 
αϊβοθαδί. Νβο τηΐϊππβ τηϑηϊδδίστη οϑῦ, απᾶτη δἰ 8115 αὐδοβίϊο περὶ τοῦ 
διαλύεσθαι Ἰάοπθα, ααδ8 ἄρταθη απδδὶ οἰαυδαί. 

8. 4. ὧν ἀπολιπόντων 1, 6. ὅταν τὸ χρήσιμον ἢ τὸ ἡδὺ οὐκέτι 
παρῇ. -- Ἐὔλογον 86 οὐκ ἄτοπον ον 12: Ὁ 8. 21) ἴῃ τῷ σουϑθῃηάᾷ ᾿ἄθιῃ 
οϑὺ αποᾶ οὐ οὐηπῖ ΟΥ̓ ΠΏ γαραῦ: ᾧ οὐκ ἄν τις ἐγκαλέσειεν ῳ 4. 

4. ὅ. ἐγκαλέσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ... προσεποιεῖτο 80. ἅτερος (βπατθον 
ΥΒ 18 ἐὰν δ᾽ ἀποδέχηται...., ΛΈΞΟΝ δὲ 50. ἐκεῖνος). Θαομδτ δ Π1ΠΊ0 
ὃ ἐγκαλῶν “Φαρνιδ, π σοχητηθιηογαίασ απίάθηη; πο δὰ τοἕδσὶ. Οομ- 
τηθηΐδ, ΘΗΪτη ὩΤΩΟΥΒ ἴῃ ἔμ180 ἈΙΩΪΟΟ ΘΟΙΗΡΥΘΗΘΙΠΑ͂Ι οορίξθβ, απθτῃ ἰπ 60 
510 αὖ ἴρβθ αἰδϑθσαση, ἃ απὸ ΠΙΒ1] Ἰᾶτη ΒΡΘΥΑΥῚ ροββιὺ, ἀθυθ! πάσα. ΝΠ 
1ᾷ αρτίαγ, αἀπᾶηᾶο αα18 δγηϊοι δαὶ 5ὰὸ 7πτ ἀἰββοϊγαῦ, αὐθϑπᾶο ἀἸββοϊνθη- 
ἔθμι αβέω ορργοῦτία βθαυδπξαγ. 

6. ὅπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν. Μαχίτηθ οθειξατὶ 5ὶ διῖδθυ 5101 υἱ- 
ἀθαπύαν ἃτηϊοὶ 6886 δον βἰηὗ, οσαπῖηο ἃπέθ ἀϊούαμπι ποῖ θϑὺ. ϑ'ϑα Ἰδρὶ- 

ἃ 

ἐ- ἘΞ 
ν-«ἴ- φ- σιν, 

φι κ-.-. ἤ: 
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προυῖ γίγνονται τοῖς φίλοις, ὅταν μὴ ὁμοίως οἴωνται. καὶ ὦσι! 5 

φίλοι. ὅταν μὲν οὖν διαψευσϑῇ τις καὶ ὑπολάβῃ φιλεῖ- 
σϑαι διὰ τὸ ἦϑος, μηϑὲν τοιοῦτον ἐκείνου πράττοντος, ἑαυτὸν 

10 αἰτιῷτ᾽ ἄν᾽ ὅταν δ᾽ ὑπὸ τῆς ἐκείνου προσποιήσεως ἀπατηϑῇ, 
δίκαιον ἐγκαλεῖν τῷ ἀπατήσαντι, καὶ μᾶλλον ἢ τοῖς τὸ 

νόμισμα κιβδηλεύουσιν, ὅσῳ περὶ τιμιώτερον ἡ κακουργία. 

12. ὅσῳ 5.0} Κυ ὅσῳ περ. 

ἸΏ Ὲ8 1102 Ὁ 28 γίγνεται οὖν τὰ ἐγκλήματα μάλισϑ'᾽ ὅταν μὴ κατὰ τὴν 

αὐτὴν συναλλάξωσι καὶ διαλύωνται; ὭΘασΘ ΟὈΒΟΌΣΤΠΙ Θϑῦ, ΠΘΟΘΒΒαΥ]0 ἴῃ 
- Θὦ βοοϊοίεαὐθ, απδθ Ἰατη ἴῃ τηοᾶππι ρογαραῦαν αἴατιθ ἡπποία δύ, δαῦ ἔ6- 
ἔ61118860 αποπάδηη βοοῖοβ δῦ ἀθοθρίοβ ἔπῖββθ υἱβοβαθ 6886 (168 ΘΥΑΊΘΟΒ 
αὐδ165. ΠΟῚ βιηΐ. Νϑαὰθ οὈβύαῦ απο Ρ.11602 Ὁ ἀθ αυϊθυβάδπι ΘΘΠΘΥΌτι5 
ἰμίχα τὴν διὰ τὸ χρήσιμον φιλίαν ἀρὶϊαγτ: αὐἱάηὶϊ Θηΐτη ἀμΐγθυβ8. ὙΘΥΓΌΙΩ 
6886 ἀϊοαύαν αὐοὰ δὰ 5ἰπρι]αγθιη αὐϑηδθηη τοὶ 1Ππϑίγωπάδτη αἰονγθατν 
Ῥοϑηΐααθ γ6] τοῦ ,, ἐν ἀρχῇ“ ἰΐὰ αἰΐατια γταύϊο οϑὺ: ἱπομβοαθαῦασ θῃΐτα 
1102 Ὁ ἀϊδῥαίαίίο περὶ τῶν διαφορῶν, ἃ απῷ ποαὰδ ποὺ οὯΡ. (1166 Ὁ) 
ὉΠΙΘ Πα ΠῚ 6886 γ᾽ αϊτηιβ ἢ). Ιἰδαὰθ δὰ 1162 Ὁ 238 84. τϑβρίοὶ ἀϊοαβ; οδύθυϊ 
Θμΐπὶ Ἰοοὶ, απο8 δῦ 1088 ΟΠ ΘΥΥῚ γ6]18 δῦ 8111 βρϑοίατὶ οοπέθπαουαπηῦ, 
((106 ἃ 19; 1161 ἃ 8; 1169 Ὁ 16; 1164 ἃ 8 84. οὐ 10. 18 54.) 6χ ἰβηὶ 
αποᾶδηι γΘΥαμ σΌΠΘΥΘ βαηῦ; 1] ἈΠΗΡΙΪῸΒ, 

9. μηϑὲν τοιοῦτον ἐκείνου πράττοντος 1. 6. μηϑὲν ὅϑεν ἅτερος 
εὐλόγως ὑπολάβοι ἂν φιλεῖσϑαι διὰ τὸ ἦϑος. 

12. ὅσῳ περὶ τιμιώτερον ἡ κακουργία: 111 οηΐπι τὰ φιλικὰ ἀπᾶθ 
ΠΟΘ. σορποβοὶ ροὐθϑῦ, απὸ ατιῖβ βιῦ δηΐσηο δρῶ συϑ]ΐαποβ, θῶ ργοαπηῦ αὖ 
νἱἀθαηθαν αἸΠΠρογθ αποὸ8 παυᾶ αἰ]ρστιηῦ. πὸ ἔδοΐο θοῷ ἢδθβ Ρϑῖ απδτῃ 
ΒΟΙΪη65. οατὴ ΠΟΙ θ8. ΘΟρΡυΪδηἑαν ἐο]]οῦαγ, απθιηδατιηοάμμη ἢ465 ἴῃ 
ΤΘΌτι5. Ῥϑυτητίθηὶβ (ἐν τῇ ἀλλακτικῇ) πϑοθββαγίω ἃ0 118 δ]αϊξαν αὐ 
πατηο5. δα] ογαηῦ. δισαΊ]θτὴ ΟΘΟΙηρθγα οπθη, αὖ τϑοῦθ τπποηθηῦ, 81 
ΤΉΘορπῖβ 119 --- 194 οχμῖραϊδ; Ἰἀθιηαπθ, οὰπὶ δὲ γίγαμι ἀἰοαῦ κίβδηλον 
ν8 117 οὐ ἦϑος κίβδηλον ν8 96ὕ, ἀοουχτηρηΐο 810 ρυίάθσω ἰϑύαμι βί τα ἶὕα- 
ἀϊηθιη δι αΐαμη οὐ ναγιδύδτη 6886. 

Ἔ Αἀποῦ, Αἀβουθαμῦαν πὰο ἸΟΟ] Αὐ᾽βϑέο οὶ αὐἱθὰβ Ἰοα συ ΠῚ σθ- 
ποτῷ ὡς ἐν ἀρχῇ νεῖ κατ᾽ ἀρχὰς εἴρηται, 5᾽1η1118, οοουτταηῦ; ποῖ αὖ ΥΘΠῚ 
πηρράϊϊατη. παπο ΘΌΒΟΙγαμα, 586 εὖ 118 αὐ ἔογύθ 1081 δοουγαίίαβ ᾿ἱπατὶ- 
ΤΘΥ6 νϑϊηῦ ῬϑῈ]10 ΔΙΡΙΙΟΥ οΟρΙδι ΘΧΘΙΏΡΙ ΟΣ απ βαρροαϊζοίαν αὐδηὰ απ86 
α ΥΥ. Π0., αυδηΐαμη αὐϊάθηη ΘΡῸ ΟΟΙΏΡΘΥΪ, 8188 ργοροβίῥω δύ. Υ᾽άθ 
Ἰριθανῦ 11 Ὁ 12; 208 24; 21 ἃ 24: 88 ἃ 84; 87 ἃ 21; 42 ἃ 84; 84 8 82; 

200 ἃ 11; 387 ἃ 2ὅ; 421 ἃ 29; 618 Ὁ 21; 7142 Ὁ 87; 1716 Ὁ 10; 718 Ὁ 2; 

1000 Ὁ 19; 1029 Ὁ 1; 1061 Ὁ 1ὅ; 1086 Ὁ 1δ; 1099 Ὁ 29; 1102 ἃ 18; 

1104 ἃ ὃ; 1129 Ὁ 1: 1149 Ὁ 27; 1169 Ὁ 2ὅ; 1162 8. 84; 1106 Ὁ ὃ; 1109} 

28 οὐ 82: 1200 ἃ 81: 1227 ἃ 10; 1289 Ὁ 7; 1298 " 27; 1860. 81. Ῥταθ- 

ἴθγθα Ἰοριθαγ.,, ἐν τοῖς πρώτοις“ λόγοις 5ῖπι. 96 ἃ 1; 268 11; 2108 17; 
811 ἃ 11; 682 ἃ ὃ; 996 ἃ 18; 997 Ὁ 4; 1040 Ὁ 82; 1069 ἃ 19; 1125 Ὁ 1 

οὗ 18; 1182 8 12; 1218 Ὁ 17; 1288 ἃ 87; 1289 ἃ 26; 1298 Ὁ 2; 129 ἃ 4; 

1825 ἃ 80; 1888 ἃ 8; 1408 ἃ 8. 
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τ ἐὰν δ᾽ ἀποδέχηται ὡς ἀγαϑόν, γένηται δὲ μοχϑηρὸς καὶ πανὶ τ δ. «- τς 

δοκῇ, ἄρ᾽ ἔτι φιλητέον" ἢ οὐ δυνατόν, εἴπερ μὴ πᾶν φιλη- γρ: ἜΑ, ἜΞΝ 

τὸν ἀλλὰ τἀγαϑόν; [οὔτε δὴ φιλητέον πονηρόν.] οὐδὲ δεῖ" φι- τῦ μψῳμο σας ξεὸ 

λοπόνηρον γὰρ οὐ χρὴ εἶναι, οὐδ᾽ ὁμοιοῦσϑαι φαύλῳ᾽ εἴρηται -᾿ 

δ᾽ ὅτι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον. ἄρ᾽ οὖν εὐϑὺς διαλυτέον; 
ἢ οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀνιάτοις διὰ τὴν μοχϑηρίαν; ἐπαν- 
΄ γον - ’ Χ 3 Ἃ . 
ὄρϑωσιν δ᾽ ἔχουσι μᾶλλον βοηϑητέον εἰς τὸ ἢϑος ἢ τὴν 

οὐσίαν, ὅσῳ βέλτιον καὶ τῆς φιλίας οἰχειότερον. δόξειε δ᾽ 20 

14. δοκῇ, ἄρ᾽ ἔτι] ΚΡ δοκεὶ ἀρετὴ 15. [οὔτε --- πονηρὸν] 5ι8ρ.; ποπ 
Ἰθρῖββθ νυἱᾶ. γί. οὐδὲ] οοπΐ. 5οτ.; οὔτε Β6ΚΚ. ο. 1]. ργδθίου. ΚΡ, ἴῃ 
αὰο ἀοβαπὺ γϑῦρῶ οὐδὲ δεὲ φιλοπόνηρον. 

18. ἐὰν δ᾽ ἀποδέχηται ὡς ἀγαϑὸν 1. 6. 51 ργοθδγοῦῦ. ἰαπαῦδτα 
Ὀομῦτα ργοθδὔατη ἰξλατη τϑοθρουῖἑ, ἴρβὸ βηΐτη - 
γΘΥΌῸ ἀποδέχεσϑαι 1Ππὰ Ρούϊυϑ ἀαδχα Βοο ἱπαϊοαῦαν, ν. 1166 Ὁ 28; 1151 
Ὁ 18 οἵ δ᾽ ἀποδεχόμενοι ἀλλήλους, μὴ συξῶντες δέ; 1169 ἃ 7 τοὺς μὲν 
περὶ τὰς καλὰς πράξεις διαφερόντως σπουδάζοντας πάντες ἀποδέχονται 
καὶ ἐπαινοῦσιν. 

14. εἴπερ μὴ πᾶν φιλητὸν ἀλλὰ τἀγαϑόν: τᾶπι ἀδθ 60 ααυἱ νοὶ 
α1115 Ὁ γ6] βυδνὶβ δία ᾿ἰΐὰ φιλητός (Θ 2) δπι ποῦ ἀρίδαγ, αὐομπίδηη 
ἴῃ ᾿806 βοοϊθίαϊθ γ8 18 84. οπῃηϊατη Ὀυϊτησμ ἴρβα γὶσέπβ βαριαθαΐξιν. 

16. οὔτε δὲ φιλητέον πονηρὸν οὔτε δεῖ᾽ φιλοπόνηρον γὰρ... Β. σὲ 
ἴῃ Ἰοοο αἰ 8011 1]. οὐ ἱπέγρυ. ἴῃ αἴνθυβῶ δρϑαπῦ. ϑδπδπι βρηξθηξίδτη 
Θδιη 6. Ῥουβρίουθδιῃ Ὑ ϑύθσθπι βθοαδαβ Βππο ἴπ τποάπτη ἨΘΌΘΟΪΒ ἢ οὔτε 
δυνατόν, εἴπερ μὴ πᾶν φιλητὸν ἀλλὰ τἀγαϑόν, οὔτε δεῖ" φιλοπόνη- 
ρον γὰρ οὐ χρὴ εἶναι. Α ατὸ Βαυπᾶ αἰδβοπεϊν ῬαταρὮγ., Ου7.5 ΒΘΥΤΠΟΠΘΙ, 
Ἰονυτΐου ὑπτθαΐξατα ἴΐω τγοϑυϊπαβ ῥητέον δὴ ὅτε οὔτε δυνατόν ἐστι τὸν 
μὴ ἀγαθὸν δοκοῦντα φιλητὸν εἶναι (ἀϊοοπάμπτη οταξ, φιλεῖσθαι)" τὸ 
γὰρ φιλητὸν ἀγαϑόν, ὁ δὲ πονηρός" οὔτε δέκαιον᾽" φιλοπόνηρον γὰρ 
κι τ. Δ. Αὐϊβέονθιθυη ἰρβῦτη ἔογίθ οὐθαϊθυῖὶβ ὑγὸ οὔτε --- οὔτε βου ρβῖββθ 
Ροϊϊὰβ ἢ οὐ δυνατόν, εἴπερ μὴ πᾶν φιλητὸν ἀλλὰ τἀγαϑόν; οὐδὲ 
δεῖ᾽ φιλοπόνηρον γὰρ κ. τ. Δ. Εῤ Πᾶ6ο γϑοῖρϑυβ βαέϊβ νἱἀθῦασ ἐπέσσα 
6886; πραὰθ Θῃηΐτη Πα]. Ἰοοὶ τϑίαπθ, ἀθ αὐυᾶ ἀριῦαγ, ταῦϊο ρου εὐ αὐ 
ἱππβιθαύα οροτὰ ἴπ αἰβεϊρστιθη 18. ν 6] ρυϑα!θαβ γ6] τηοαϊβ ἀθοουῖ ροπδίατ. 
Να 1ὰ αὐἱάθπι πϑια πορϑυθυῖπι, αὐδιηαθδηι ἀρ νϑύθυθβ ἀθ ἰδ}1 γ 
γΘΥΌα ΥἱἹΧ οχϑίδπξ, 6586 δα αἱ ἀἸβουϊταϊηῖβ ἰηΐον ἰὼ αὐοᾶ δεῖ. φιλεῖν 
τηΐθταπθ τὰ αὐοᾶ 510 φιλητέον. Υ. Ρ]αἴοηβ ΠΙπὰ (βρ. 58 8) δεῖ ἐκλε- 
κτέας εἶναι. : 

10. εἴρηται δ᾽ ὅτι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον: ἀπᾶδ τοοΐβ οο]Πρὶ- 
ἐὰν ὅτι καὶ ὅμοιά ἐστιν ἃ φιλίᾳ συνέξευκται. Ουἷβ Θπΐπι ποη ἄδρτανᾶ- 
ὈΙΓῸΥ ἴρ86 ααἱ βἰπαῦ τηϑ] πὶ 5101 διηϊοατη 6558 μοχϑηροὶ γίνονται ὅμοι- 
ούμενοι ἀλλήλοις 1112 8. 9. --- Εἴρηται 110 βαρρίπβ ᾿πᾶθ ἃ. 1166 Ὁ 20; 
οἵ. ΡΓΟΥ ΘΓ ίΌχη 1157 Ὁ 86 α΄ ν. 

20. ὅσῳ βέλτιον 86. βοήϑεια εἰς τὸ ἦϑος ἢ εἰς χρήματα. Καὶ φι- 
λίας (86. ἢ τελεία οὖσα δι᾽ ἀρετὴν καὶ πρὸς τὸ ἦϑος βούλεται εἶναι) 
οἰκειότερον. 

20 8. δόξειε δ᾽ ἂν ὃ διαλυόμενος 86. πρὸς τὸν ἀνίατον (αὐ νβ 17. 



᾿ς δν 

"“Ἐρξιί. ἐφεὐτὴν ἑκτέον ἢ εἰ μὴ ἐγεγόνει φίλος μηδέποτε; ἢ δεῖ 

ἱ ἐ ΤΣ. 

592 - ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ἘΤΉΪΙΟ. 

που ἂν ὁ διαλυόμενος οὐδὲν ἄτοπον ποιεῖν᾽ οὐ γὰρ τῷ τοιούτῳ 1 53 
φίλος ἦν᾽ ἀλλοιωϑέντα οὖν ἀδυνατῶν ἀνασῶσαι ἀφίσταται. 
εἰ δ᾽ ὁ μὲν διαμένοι ὃ δ᾽ ἐπιεικέστερος γένοιτο καὶ πολὺ ς 

Οὐ θρν “κῶς, διαλλάτντοι τῇ ἀρετῇ, ἄρα χρηστέον φίλῳ; ἢ οὐκ ἐνδέχετοω! 
ἐδ ἐν μεγάλῃ δὲ διαστάσει μάλιστα δῆλον γένεται, οἷον ἐν 

ταῖς παιδικαῖς φιλίαις" εἰ γὰρ ὁ μὲν διαμένοι τὴν διά- 
νοιαν παῖς ὁ δ᾽ ἀνὴρ εἴη οἷος κράτιστος, πῶς ἂν εἶεν φίλοι 

μήτ᾽ ἀρεσχόμενοι τοῖς αὐτοῖς μήτε χαίροντες καὶ λυπού- 
γον ι Αὑξ ας ἀπ 3, Ὁ δ γα » 

μενοι; οὐδὲ γὰρ περὶ ἀλλήλους ταῦϑ' ὑπάρξει αὐτοῖς, ἄνευ 

80 δὲ τούτων οὐκ ἦν φίλους εἶναι᾽ συμβιοῦν γὰρ οὐχ οἷόν 
Α ᾿ , , Ῥ. Ε Ε] 3 ΄ ΄ ᾿ ; τέ. εἴρηται δὲ περὶ τούτων. ἀρ᾽ οὖν οὐϑὲν ἀλλοιότερον" πρὸς 9 - 

« ᾿ Νὰ 

Εν ἀ- τα ὑπὸ φις ἤιωνν, 

᾿ 21. τῷ] ΚΌΜΡ τούτω ἢ. 28. ΚΥΝΜὉ γίνοιτο. 

18 Ῥτγδθοθρύαιῃ εβ) ὃν ἀδυνατεῖ ἀνασῶσαι (γ8 232). ΝΙΙϊ τη λυ δ Ὁ 
1Η]Ό10 (εὐϑὺς) ἰδῶ Ὁ [10 σοχηγηΐββα υἱᾶϊὺ αὐᾶθ πἰϑὶ ἱπίοι ἀνιάτως 
μοχϑηροὺς ποη οοτηταϊἐπηδιν αὐ ροταϊδᾶ οροτῶ ϑαᾶῶ ἰηἐθι]οχιῦ βρθυπὶ 
ὀτηηθιη οογγθούϊοηθη. Αὖ νἱᾶθβ ἰϑῦύαᾷ οὐδὲν ἄτοπον Ῥοβὺ γ8 1ὖ 5. ἰδη- 
ΒΌοτΘ. Οθηβθαθπθ ἰρίθυν γ8 21 δἀάθηδυχη 6886 εὐϑύς, αὖ μιᾶθο γΘΥΌΙΒ5 

ἢ οὐ πᾶσιν γ8 18 ορροϑβίῥδ, 5ἰπῦ Βᾶπο ἴῃ βοηίθπίϊδμι δόξειε δ᾽ ἂν οὐδ᾽ 
ὃ εὐθὺς διαλυόμενος οὐδὲν ἄτοπον ποιεῖν θα ας βρθϑοίαμί. νου 
ἀλλοιωϑέντα οὖν... ἀφίσταται γ8 22 δαῦὺ οτϊῥοπᾶα «ὡαὖὺ ΑἸ] σ  πύϊτιβ 
Θχρ]]οαπᾶδ, ογδηΐ. 

9ὅ. ἐν μεγάλῃ δὲ διαστάσει μάλιστα δῆλον γίνεται: γ. ἴῃ Θϑάθτῃ 
ῬᾶθηΘ 16 ΒΠΠΠΠταδ πὶ δυρυτηδηΐαπαϊ ταὐϊοπθηι 1168 Ὁ 88--1109 ἃ 3. 

28. μήτ᾽ ἀρεσκόμενοι τοῖς αὐτοῖς μήτε χαίροντες καὶ λυπούμενοι. 
ΤΡ81 δρρϑύϊπηυβ βαρττησβα 8 βῷ οἷς χαίρομεν καὶ λυπούμεϑα, αὖ ἀρεσκό- 
μεϑα 118 ΤΘΌτιΒ ἴπ αὐἰθτπβ νοϊθηΐθβ 568 5116 αἰθοῦα ὙΘΥΒΔΙΠΌΣ. Υ. γγδο- 
ἴϑε 1121 ἃ 7 Ἰοοσα 1112 ἃ 18 ἀπομάττονται γὰρ παρ᾽ ἀλλήλων οἷς 
ἀρέσκονται οὖ τιτό Ῥ 11 ἄλλα ποιοῦμεν ἄλλοις ἠρέμα ἀρεσκόμενοι. 

᾿ 99, οὐδὲ γὰρ περὶ ἀλλήλους ταῦϑ' ὑπάρχει αὐτοῖς '. 6. ὯΘ ἶρ8ο 
ααἰάθηη 8ΙΏ100 αυδ οϑὺ 'πᾶο16 σααδοπὶ ἀο]θοίθηϊαγγθ: πὰ Θηΐτη, ΠΪδὶ 
ΡΟΣ ὩΙΏΔΘ68, τὸ λυπεῖσϑαι ΠῸΠ τϑίδγθΟαυ. Τδαὰθ ΪΓΌΤΠΟῸΘ, ἀὐδὰ 508 
διτηἸ οἱ ἱάτη ἰρβατα 568 φοπβαθύπα Π6Πὰ διηϊοδτη (τὸ συμβιοῦν γ8 80) ἴΟΠ]θτθ 
Θοπῖρ Θτῥαπι οϑὺ (ἦν νβ 80. δίαιθ. εἴρηται ΥΒ 81), ἃρυά Βοβ06 οϑὺ: τό τε 

᾿ μὴ χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι τοῖς αὐτοῖς καὶ τὸ αὐτοὺς μὴ ἡδεῖς εἶναι 
ἀλλήλοις {τ » 22. 28 οὗ 1Ὁ. 18 86. 

81. ἄρ᾽ οὖν... ν5 806 γένηται. Ηδθο ἔπτα Δ ἰπἰθῖο τω δαπὺ ἀϊοῦα 
(ν. αὐτὸν ν5 392) αὐδ8ὶ δὰ ἀπὰπὶ Π|πὰ σϑηὰβ τῶν διαμεινάντων γ5 38. 
20 γϑβρί οἱαύαν, ὑπτα γ6 ἰηὔθυ 1Π1ώ ατιᾶθ Ῥ6Ὶ ποὺ οδρ. οοτητηθιηογαΐδ, βαηῦ 
τηδχῖτηθ 86 Ἰάθιι ἰδέα ΒΘῃαΒ. Ῥθυ ϊπθῃΐ. ΝΒ τα η8 γ61 ἴρ86 Αὐὶϑῦ. 
ὉΠ Εἰ μἷθ γουθὶβ ὅταν μὴ δι᾽ ὑπερβολὴν μοχϑηρίας ἡ διάλυσις γένηται 
γ8 86, αὐἰοὰβ δα πᾶ ΒΘ ΠῸΒ Υϑ 18 --22 βρθοΐαναν, 58 185 Ῥγοατα!ῦ ΟῚ ἀ6 
αὐαδθεϊοχο απ88 ποη ταΐπαβ ἰαΐθ ραῦθαῦ αὐδπὶ ᾿ρϑαπι τὸ διαλύεσθαι. --- 
Ῥοβύαπδμι γϑιῸ οὐϊατα 1ἃ ργδθοθρύσμι δῦ, απομδμι ἈρΘΠΪ τηοᾶο 1ἢ 605 



ΝΜΙΟΌΜΆΑΟΘΗ. 118. 1 8. 5893 

1 8 μνείαν ἔχειν τῆς γενομένης συνηϑείας, καὶ καϑάπερ φέλοις τιὸῦ »88 

μᾶλλον ἢ ὀϑνείοις οἰόμεϑα δεῖν χαρίξζεσϑαι, οὕτω καὶ τοῖς 
γενομένοις ἀπονεμητέον τι διὰ τὴν προγεγενημένην φιλίαν, 85. 
ὅταν μὴ δι᾿ ὑπερβολὴν μοχϑηρίας ἡ διάλυσις γένηται. 

80. ΚΡΜΡ προγενομένην. 8606. ἡ διάλυσις) 6χΧ ἀπὸ ΝΡ, διάλυσις οὐδ. 

αἰθπάππι 810 ααἱ αἰϊαπαπᾶο ἔπουϊηῦ δτηϊοὶ π66 18πὶ βἰπῦ: ργοΐβθοίο ἴῃ Ποὺ 
αὐϊᾶάθπι τϑυατη σΌΠΘΥΘ πὶ] σϑὶϊασαπι δῦ, οὺ δαῦ αϊβρυζαϊομὶϊ βηΐβ ἴτη- 
Ῥοπδηᾶαβ δῦ ἴῃ 81185 ραγίθβ ἱπαπῖγθπάτππι δου]. 

; 

1 4: 1166 ἃ 1--Ὁ 39. 
Ομη15515 αὐδοβέϊαηοα}18 δέαπθ αἰβυϊη οὐ] θὰ8 Αὐϊβῦ. μος οαρῖΐζθ, αὖ ͵ατὰ 
ἴῃ ρυϊηᾶ δρϊξοιηθ ἢ. 1]. βἰσεϊβοαίαμη δῦ, δὰ ἰρβᾶσταη παξαγαπι δια] οἰ 186 
τηγοβασαηάδτη 56 οοπνουθῦ. Νρο ῥχορύευ. ρϑυογαθοηθιη 1106 Ὁ 217 56. 
Βοίδιη, βθα Ῥχυορίθυ. ὑπίνθυβατη ἰθπόγθτη ἢΐ, αὖ Ἰασθηίθβ θαμὰ ΔΈΟΙΤΟ ΠΟὈ15 
γ᾽ θδσηον αὐἱ τΤρηὶ στᾶυθιη οὰπὶ σταγιίαίθ Δβοϊναῦ. Πυάθπτη ΠΒοΟ Ρϑὺ- 
οθρύυτη δϑῦ, ποη ἰδηΐαπι (αὖ ἀθοθ δῦ) Δ Ὸ ᾿πέθυργθο θὰ5 νϑ]αῦ ἃ ΟἸΡΒΔη]Ο, } 
αὔϊ ποὴ τη8]6 ϑαγ Θατα που οὖ ἔθ ὑμβθοϊορσῦτι οοραΐ Ἰαυδεθεῦ, 564 ' 
οὐϊδιη ΔῸ 115, αὖ νἱάδέινγ, ααἱ εθὰ βα τὼ οὖ δαρτιβῦα 86 ΟὈβοῦτα, οὖ 
δγοϑηδ, ϑατηϊγαπέθβ ἀαἰῶ οσοαβίομθ Ασιβύοῦθ!β βϑηξζθηὐιμη 5101 δυὺ ἐτὰ- 
ἀποθπμάδιη δα στρ αἰϊγίπθη αὐπὖ 6ὁχ 1Π|ἃ 1Π]πβίγαηάδηη 6886 οθηβουθηῦ. 
Υ. δὰ 1106 8 30 5α. 

(ύιύ, γδοοΉϑοηλ8, χας τοὶ αὐ ἀεβηϊξέϊοηποην απυϊοϊέξας αα]υϊδοηξιν ὑεῖ 
ῬΤαΘ οοἰογὶβ ργοργῖα 6715 6886 υἱἹαθγέιν (--- ἃ, 10), ἐϊδάφην [νἷ8 ἐγυθρυζηνιι8 

. Ταϊομθηι ἀεδογὶδὲ χε Ποηϊο, 8ὲ Ῥγοῦιβ 5ϊξ, βθοιίηὶ ἔρ8ο αφαὲ το χιιᾶ εγρα 
86 ἐρϑιίηι 86 αὐδοίιι5 --- ὦ 39. Παφιιο χμοηίαην αηυΐοιι5 αἰέξον τάφηι οβὲ, ἐ8 
φιοάτι8 υἱυθηαϊε χο υὖ δοῆιι8 χιαβὲ ἐηέθγηδ δϑοιηη ὐξίξιν, ἐγαγδίαΐι5. αα 
αἰξεγιηι, απουϊοϊξία εδὲ --ὀ-Ὁ 1. Αἱ τη Ππορυϊῖδιιβ σμϊσὶ, πϑάνοην ἔγε 8οοίονα- 
ἐδ γ68 αἰτέογ Παδεί. {ΠῚ ορῖηιν εἰ υἱαθαρέν ἐηέογάμην βἰδὲ ἐρδβὶ5 ρίαρογε, 
ϑαπα εδὲ ϑρθοῖοδ; ἴω Ὁ6γ0 οηιηζμηι, χα αρϊηνὲ απυϊοὶ ργοργία βιυρηξ, ῥγου- 
818 τὶ παθοηξ, ἕηιο ἦν οοπέγαγζιην πιοάιηι οομέγα 86 ἦρβδο8 αῇφοίὲ 
διέ --- Ὁ 28. 

Ἔτσο τθῖα Πποπεβέαβ βαοίξ, εὐ πὸ ἐρβὲ ποδίβοιοη αἰβοογάδηιιβ, οαἀοηιηιο 
ἐβεοῖξ τὸ αὐ απιϊοϊέϊαην οὐην αἰτὲβ ἑἀοηοὶ βίην --- [166 Ὁ 929. 

Πιβραθαῦο, απ 80 Ὀγανῖξθι ἀπ Ὀγαγίνητιβ, Πρ θη ἰβδίτηθ οἷᾶθο- 
ταῦα οϑὺ. Νάϑτη ἀὐσπ ΔῸ 18 αὐαᾶ8 φιλικὰ ππὸ πομιῖηθ ἈΡΡΘΙ]Ιατα ΠΙοθαῦ 
Ῥγοβοϊβοθπάθμ δββθί, ἔθυτβ ]οοἷβ δαάθιι τορυξαπᾶδ, ασαπῦ: απδ8 Θηΐπ ἴῃ 
᾿ρβᾶ διηϊοι δι βθάθιῃ βαδηη μα θθὈδηῦ (Α) ἀοίπᾶθ ἴῃ ἱπέουπᾶ Βομδβίουτμ 
υἱδᾶ δάθβεθ (Β), δ8Ὸ δῃϊπιῖϊβ τηϑ]ουτιτι 8]Π16 πᾶ 6858 (0) ἀδιποπβίγαπαᾶς 
εγδηῦ. Θαᾶ ἴῃ γ6 ροβίαυδηι ΔῸ ἰπιδο ααἰπαθπθ ροὐϊββίτηατη πούϊοηθ5 
γθόθηβαθ βαπῦ, Βϑυατη ΠᾺ}]ὰ πθαὰθ πὶ αἰξοσᾶ (απδτὰ αἰχὶ) ρᾶτέθ πα 
ἴπ ἐου ἃ πορ]ιρτθαν, υδτηαθδηι βἰησια, πη ρ]απ6 ἰἰβάθιη Ἰοοὶβ ἀἶβρο- 
παηΐαγ. Ὑ146 ϑηΐτη πᾶπο ἐδθυϊδτη: 

Α 1) τὸ βούλεσϑαι τἀγαθὰ ἐκείνου ἕνεκα ἃ, 8. 4 -- Β 3) ἃ 14- 16 
οὐ Ο 2) Ὁ 8--11. 

Α 3) τὸ βούλεσϑαι εἶναι καὶ ξῆν τὸν φίλον αὐτοῦ χάριν ἃ 4. ὅ -- 
Β 8) ἃ 11--19 οὐ Ο 3) Ὁ 11--13. 

Ααἰβὲς Ἐ{Βΐο. 88 



ἀν τ ΠΝ 
πιο 

ὃ94 ΔΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ. ΕΤΉΤΟ. 

Ἃ Ἁ Ἁ Ν ᾿Ὶ ᾿ Ἁ Ὧι δ " 

11 ἃ τὰ φιλικὰ δὲ πρὸς τοὺς φίλους. καὶ οἷς αἵ φιλίαι τὰ 
ξ Ὁ “ι “ -" Α 

ὀρέξονται, ἔοικεν ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτὸν ἐληλυϑέναι. τι- 
: Ξ πω νΣ ἃ: μεν γὰρ φίλον τὸν βουλόμενον καὶ πράττοντα τἀγαϑὰ 

ον Ἔ 41 ̓ ἢ τὰ φαινόμενα ἐκείνου ἕνεκα, ἢ τὸν βουλόμενον εἶναι καὶ 

ζῆν τὸν φίλον αὐτοῦ χάριν" ὅπερ αἷ μητέρες πρὸς τὰ τέκνα 

1. ΚΡ φάους πέλας καὶ ὅσαι φιλίαι. 2. ΚΡ πρὸς αὐτόν. ὅ. ΚΡΟν 
ζῆν τῶν φίλων. 

Α 8) τὸ συνδιάγειν ἃ Ἴ -- Β 4) ἃ 38---25917 οὐ Ο 4) Ὁ 18--17. 
Α 4) τὸ ταὐτὰ αἵρεῖσϑαι ἃ Ἴ -- Β 1) ἃ 18. 14 οὐ Ὁ 1) Ὁ 1. 8. 
ἃ δ) τὸ συναλγεῖν καὶ συγχαίρειν ἃ 1. 8 τι Β δ) ἃ 91--. 29 οὐ Ὁ δ) 

Ὁ 18---9ῦ. 

δίῃ. ἀθ 1ἰβᾶθμι ἢϊβ ααΐπαιιθ πούϊομθτιβ απδθγαῦαν,, παι απὶ 5 
οομηρθυθαμι, βθουπᾶδ, αὐϊάθιη (τὸ βούλεσθαι εἶναι καὶ ξὴν) οὐ ααϊηύα 
(τὸ συναλγεῖν κ. συγχαίρειν) νΘΥ15 πποῦβατθ ποῖ βαιὺ ἀϊοία; δῇ ρυῖπιδ 
οὖ γῬυϊποῖρα!β τὸ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ τοῦ φίλου ἕνεκα οὖ οοπιτηθηπογδία, 
οὐ οομηργοραίῳ οϑὺ 116 Ὁ 81, ν. δὰ 1186 ἃ 9. Ὁ 8--10; ἰογύϊαθ τοῦ 
συξὴν γ6] συνδιάγειν Ῥυϊταθτη ἔαοία, δϑὺ τηθηξο 1117 Ὁ 19; απαγίδ 
(ἰάθη θηΐμη τὸ ταὐτὰ αἱρεῖσϑανι αἴατιθ τὸ χαέρειν τοῖς αὐτοῖς) 1101 
Ὁ 28 οὐ πιοᾶο 1108 ἢ 28 58. ποδὶ ᾿ἰστύπν μᾶθο ἃ Ὁ 60 βουϊρύα βαπῦ ααἱ 
ῬΥΙΟΥΒ αἰδραθαθοηθ ΠῚ ἱΠΠΠΠΘΠΊΟΥ οϑβθῦ, ἢοθ ἂρ. τ δὖ βϑηθθηβ 
τη 915 ΟΠ ΡΥ ρᾶγῦθ Βἢ. 11., ἴπ αὐ Θ᾽ 2--- Θ ἱπᾶο]οβ ἀπο ἶαθ Ῥγο- 
Ῥυὶθ ἀϊοίαδθ θχρ]οαθαῦαν, οομ]αποῦαπι 6586. ἀϊσθίαν απᾶπι οὐ 118 αα8 
γ6] ἱπάθ ἃ Θ 8 ἀϊδβραίαξε βαηὺ γν6] ργοχίτηθ ργδθοθααππί. β 

Ἐχ Επάθιητῖβ, αὐ θὰ8Β πᾶπὸ οὖ βθαπθηΐθβ απϑθβύϊοπθβ 1 ὅ--ἴ ῬΥΪΟΥΘ 
ἸΙοοο αὐδ ΝΊΟ. ἐγϑοίαγθ μ]δοαϊύ, οὗ Ἢ ὁ; 6 ΜΜ. νυ. 1910 Ὁ 22 --1911 
ἃ 6 αι 1211 ἃ 1ὅ--Ὁ 8, αὐδηηατπδτη 101 ταῦϊο αἰβραϊαθοηϊβ οὖ τηὰ- 
ἰαΐα, δῦ ὑπτθαίω. δβί. 

1. τὰ φιλικὰ τὰ πρὸς τοὺς φίλους γε] ρούϊιιβ τὰ πρὸς τοὺς πέλας 
[ΚΡ φάους πέλας} αἀπδθπδϊῃ 5ἰαῦ, πο αὐἱάθηη πουῆΐπθ ποπάθπτῃ δαᾶίνι- 
ΤηῈ8., Πἰδὶ αποᾶ 1168 ἃ 10 (Ὁ. 4) τὸ συνημερεύειν καὶ χαέρειν ἀλλήλοις 
αἸούαμη οϑὺ μάλιστα φιλικὸν 6586. ϑ'86ἃ οὗ ,Χκαὶ ὅσα ἄλλα ἐν τῇ ὡς 
ἀληϑῶς φιλίᾳ ἀξιοῦται“ 1151 ἃ 34, τι. ν. --- ΠΙιβοογπαηξαν τὰ φιλικὰ οὐ 
ϑῶ οἷς αἵ φιλέαι ὁρίζονται: ν. οὐ νβ 9 τούτων δέ τινι καὶ τὴν φιλίαν 
ὁρέξονται. ΕΓ ἀπῦτῃ βαϊΐθηι οχ 118 απδθ ϑπατηθσθηίαν ἰρϑὶ Αὐἱβὺ. ΡΓῸ 
ἀοβηϊδίοπο οταξ 11 Ὁ 81 5α.: τὸ βούλεσθαι τἀγαϑὰ ἐκείνου ἕνεκα, 5ὶ 
ἀάδαύαν τὸ ἐν ἀντιπεπονθόσιν οὐ τὸ μὴ λανϑάνειν. 

ὥ. ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτόν: πθ ἀἀᾶαβ οορ!ὑαξίομθ φιελεκῶν. Ἐδὶ ρυϊπιᾶ 
βθᾶρθβ τὰ πρὸς ἑαυτὸν ἀϊοππίαν 6886: ποιηῖπῷ ὃ ἄπογαμι βοοϊοίαξθ Ρο- 
ἐἰΐα βαπὺ: ν. 4340 Ὁ 8 οὐ 18 τὰ φιλικὰ πάντα πρὸς τὸν ἕνα ἐπαναφέ- 
ρεται αἴαπθ ἡ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν φιλία ἀνάγεται πρὸς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ. 
Οὗ 1811 18 84.. . 

ὅ. ὅπερ αἷ μητέρες πρὸς τὰ τέκνα πεπόνϑασι: οἵ. 1189 ὃ 81 ἴκα- 
νὸν αὐταῖς ἐὰν ὁρῶσιν εὖ πράττοντας. Ῥθηθο τηδέγιιτη ὩΠΊΟΥ Υ8 8. 9 
Ἰαυάδίαν, αποα πτηδχίτηθ συναλγοῦσι καὶ συγχαίρουσι (οἵ. 1240 «ἃ 80). 
Νρο ἔογίαββθ οϑιι ἕμοῦαση θϑὺ, τοῦ ΘΧΘυΡ]0 .οχ νἱΐαθ ἀϑὰ ρούϊνο θᾶ ρο- 
ἀἰββίτηατη τῶν φιλικῶν ΟΟΠΗΥΙΥΘΗ ΟΣ αἀπᾶθ Ῥυΐαβ σοιπηηθπηογαῦαδ, ΠῸΠ 

εὐ κυνμμμδι, δ ον ἡ, δὲ 
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κ 14 πεπόνϑασι [χαὶ τῶν ἀφίλανυ οἱ προσκεκρουκότερ . οὗ δὲιτιθδ α 6 
δος συσας τι 

τὸν συνδιάγοντα καὶ ταὐτὰ αἱρούμενον, ἢ τὸν πυναλοῦνεε. 

καὶ συγχαίροντα τῷ φίλῳ᾽ μάλιστα δὲ καὶ τοῦτο περὶ 
᾿ 

τὰς μητέρας συμβαίνει. τούτων δέ τινι καὶ τὴν φιλίαν 
-»" Ὡς ΄ «, ͵ 

ὁρίζονται. πρὸς ἑαυτὸν δὲ τούτων ἕκαστον τῷ ἐπιεικεῖ ὑπάρ- τὸ Ἧ. «-“-.. 
᾿ ζ δ τ - ς ͵ Υ ἔνι Ὃν χει, εἰμέ; δὲ λοιποῖς, ἢ τοιοῦτοι ὑπολαμβανουσιν ὦ νετ σο » 

ΩΝ “-.ῃ}ψ γῦζ. Ἀ.««. 

ἔοικε γάρ, καϑάπερ εἴρηται μέτρον ἑκάστῳ ἡ ἀρετὴ δ ἘΠ ΕΙ ' 

ὁ σπουθεῖος εἶναι. οὗτος γὰρ ὁμογνωμονεῖ ὑρρ ὦ χαὶ τῶν 

αὐτῶν ὀρέγεται κατὰ πᾶσαν τὴν ψυχήν. ἡ βούλεται 

ὃὲ ἑαυτῷ τἀγαϑὰ καὶ τὰ φαινόμενα καὶ ἡβύτας (τοῦ 1ῦ 

ων 

0. [καὶ --- προσκεκρουκότες] 818ρ. 1. ἢ τὸν] ΚΡ τὸν. 14. ΒΕΚΕ. 
Ῥοβὺ ψυχήν ΘοΙητηδ. 1ὅ. δὲ] σοη]. 5ογ., δὴ ΒΕΚΚ. οα6. 1]. 

βαηὺ (ν. βαρτα). Οὐδιιασᾶτη ἀπὰπὶ τὸ εἶναι καὶ ξῆν ἰᾷ 51} 5ἰπθ απὸ 
ΒΌΠ]ατα. αἰϊπα Ὀοηστη οοπίϊησοτα απθαῦ, ᾿πίθυ Ῥυϊσηθτα ᾿ἰπέθγαπθ ΒΘ. η- 
ἄστη φιλικὸν ποῖ ἐᾶι τοὶ ατιθπὶ νυ θογατη ϑϑὺ αἰ δυθηέϊα. 

0. καὶ τῶν φίλων οἵ προσκεκρουχότες: ν. 1268 ἃ 18 (20) τὶ προσ- 

κρούειν ἀλλήλοις αἰοσαπίαν ααϊθαβ οἴδπβίππουϊα, βαθουϊδαν (αἸτἴον προσ- 
κρούειν οϑὺ 918 Ὁ 10. 18. 80); οἵ. Ἀρρίδῃ. 126, 8 (ΒΕΚΚ.) ὅσοι τι τοῖς 
ἄρχουσι προσεκεχκρούκεσαν οὐ ΔιξοΙαΐα 10. 184, 28. Οαϊὰ ἰσίξαν ἀϊοὶξ 
Αὐὶβύ.ϑ Ἐἰχίουβϑυτιπῤ βθηξθηξίδιυ πᾶηο ἔθυθ: ὕγὸ. ̓ ΘΧΘΙΉΡΙΟ τοὺς προσ- 
κεκρουκότας 6586, ἀποπίδπη ᾿ηξογάτιτη δη)ϊοΐ, απὶ οἴἴδηβὶ σοηνίοῦα δϑυϊπθαηΐ, 

ἰδίσθη, εο. βἰπὲ ἱπέθι 86 ἀπίππο, αὖ πἰθταιθ γϑηξ Αἰύοτυτα βογυατῖ, 8οά 56ὰ 
ΥΘΥΘΟΥ 56 ΔΌΞαΓα πη 510, δ Ρτοθαπάδιη δα πᾶτη ἀτηϊοὶ ἀοβηϊ ποτα θοβ. 
Ἰαπάδγα ααἱ τὸ μάλιστα φιλικὸν (τὸ συζῆν) βᾶπδ ργατη διπδπξου οχηἶβο- 
τἱπῦ οὐ εὖνοι μού απᾶπη δτηϊοὶ βἰηῦ Ἀρρϑ]]απαϊ. Τοπρθ οπίτη αἰϊξον 
τηρῦγοδ: ααδ αὖ Ἰ1ΌΘΥῚ νἱγαπῦ 5101 ἴρβ8θ θθγόσυτη οὐβθᾶ ἰᾷ δαΐογαπε 
(τὸ συζῆν), 480 αὐδχη τηδιχίτηθ ἀθἸθοξαπῦαγ. Νὰ τηυ]ία: γϑυρα ἰδία. “καὶ 
τῶν φίλων οἵ προσκ. ΑΥἰδύο 6118. ποὴ βαπὸ; οὐ βυιβοιϊθθαῦ Ῥτοΐδοῦο τιπυτη 
τηδύσιμη Θχθιηρ τη. 

11. τοῖς δὲ λοιποῖς [ὑπάρχει] ἡ τοιοῦτοι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι: 
Υ. Ῥᾶθῃθ ἰάθη Ὁ 8. 4. ὅ6α ΤἈΠΠΔοθ ὑπόληψιν τῶν πολλῶν, ἀπ ἰρδὶ 
5101 ὈΙαπαϊαπῦαν, πο ἰφηΐαχη νΆ]ΘγΘ, τξ ΡΥῸ Βρ60168 δ ορίπίομβ τϑβ (τὸ 
ὑπάρχειν τὰ φιλικά) Θχβιβυαυ, οὐ βΡδὲὺ 38 οθγύατη δεὺ οὖ ἱπέγω Αὐἱβέοξοι 
1π τηθηξθυῃ γϑηϊῦ: γι Ὁ 6 σχεδὸν δὲ οὐδὲ τοῖς φαύλοις (ὑπάρχει) ἀξ ἘΑ͂Ι 

123, ἔοικε γάρ, καϑάπερ εἴρηται, μέτρον... ὁ σπουδαῖος εἶναι: Υ. 
1118 8 82 διαφέρει πλεῖστον ἴσως ὃ σπουδαῖος τῷ τἀληϑὲς ἐν ἑκάστοις 
ὁρᾶν, ὥσπερ κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν ὦν (ἃ. ν). Θᾷδδ 5ὲ ἴα βιιηΐ, ἰὰ 

ο 4004 οἴ πῖπο ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτὸν ἐλήλυϑε (γ5 2) τοοΐο ἐν τοῖς ὑπάρ- 
Ε χουσι τῷ ἐπιεικεῖ πρὸς ἑαυτὸν (γ8 10 5.) ρογοϊριθῦπγ; ἴῃ οϑέθυβ σθγῸ 

ἴϊα ἑαπέμτα ὡαξ οὐδ αὰδ 6856 νἱάθοίξαν αὐ Βι τ τὐπατηθτη 1ΠΠ|π|5 ΠΟυτη 6 
δῦ Βαθθθαηΐ διαῦ νἀθθαηθαν ΠαΌΘτθ. 

14. κατὰ πᾶσαν τὴν ψυχήν: υἰ τὸ ἄλογον (τὸ ὀρεκτικὸν) ορβθαυᾶ- 
ἐὰν τῷ λόγον ἔχοντι. --- Οϑέογατα Ἰηἐουραησοπάστη.,, τὴν ψυχήν. καὶ βού- 
κεται δὲ ...: νι γ8 171 καὶ ξῆν δὲ; γν8 28 συνδιάγειν τε; γ8 21 συν- 
αλγεῖ τε. 

88 
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γὰρ διανοητικοῦ χάριν, ὅπερ ἕκαστος εἶναι δοκεῖ. καὶ ξῆν 
δὲ βούλεται ἑαυτὸν καὶ σώξεσϑαι, καὶ μάλιστα τοῦτο ᾧ 
φρονεῖ" ἀγαϑὸν γὰρ τῷ σπουδαίῳ τὸ εἶναι. (“ἕκαστος δ᾽ 

50 ἑαυτῷ βούλεται τἀγαϑά, γενόμενος δ᾽ ἄλλος οὐδεὶς αἱρεῖ- 

Φ 

10. ΚΡ διαπονεὶ. 19--22, (ἕκαστος -- ἐστίν Ἔ) βρανία νυἱά. 20. ΚΡ 
αἵρεῖται οὐδεὶς. 

106. τοῦ γὰρ ἀγαθοῦ τἀγαϑὸν διαπονεῖν: ἰίδαπ τὸ βούλεσθαι 
(νγ8 14) ἀρυᾶ Π]ὰμ ποῖ οὶ ἴποῖβ, ππᾶθ τὸ πράττειν (γ8 16) πΌ]] απ 
πϑβοϑῖπν. Βαθυαηῦ ἰδηθη απ ἰδ]θηὶ βϑηδθηξίδηη ΟοΥΤαρύθαθ ἀθὈθυῖ 
γϑ]]δαῦ; βουϊθαμὺ οηΐτη τοῦ γὰρ ἀγαϑοῦ [86. ἕνεκα] τἀγαϑὸν διαπονεῖ 
[5]. ΚΡΊ καὶ ἑαυτοῦ ἕνεκα -- αποᾶ Π1}1] οὔ. 

10. καὶ ἑαυτοῦ ἕνεκα: ἴῃ Διο δῶ Θηΐτη νβ 4 δἀάθηδυμ ογαὺ ἐκεί- 
νου ἕνεκα; δἴααϊ ἴῃ Ἰοσιμι ἁυιΐοὶ Ἰατὰ ἴρ88. Ὑἱ ὈΟΏτΒ ΒΘΟΌΤ ἀΡΘΠΒ 5800- 
οοβϑιῦ. Ηἴποὸ νϑῦο, αποπίαηη αποαδιημηοο ΠΘμῚ0 πο Βα οὐσβὰ ἰδοὶῦ 
ααδθ ἔδοιῦ, ἀἰδειϊποίίοηθ ορὰβ δῦ αὖ βοϊαύαν, αὐδηηδηι ααΐβαπθ 5α] ῬδΥ- 
ἴθι σϑοΐθ ἑαυτὸν ἀϊοαὶ 50. (τοῦ γὰρ δέαν. χι" γ8 10. 117) τὸ διανοη- 
τικὸν γ6] τὸ νοοῦν γ8 232 γ6] τοῦτο ᾧ φρονεῖ γ8 18, γν6] ἀθηΐαιθ τὸν 
νοῦν ααἱ τὸ κυριώτατον ουαξαπθ οϑὺ:,, ὥσπερ δὲ καὶ πόλις τὸ κυριώ- 
τατον μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ καὶ πᾶν ἄλλο σύστημα, οὕτω καὶ ἄνθρωπος" 
1168 Ὁ 80--8ὅ. ϑὅϑ΄π υἱέτω απϑοταΐαν αἀποάπδηι ἰϊοαΐαγ διανοητικόν, 
ἴρβῶ νοχ ἕνεκα τηομϑὺ βρθοΐαυτὶ απο οὐ μϊθγ Βατημητηι δῦ, μ66 τὸ ἐπι- 
τάττον 568 Π]ὰ4 οὗ ἕνεκα αὐτὴ ἡ φρόνησις ἐπιτάττει (οἵ. 1145 ἃ, 6--9): 
γ. δι νβ 27. 

17 5. καὶ ξῆν δὲ βούλεται ἑαυτόν, απθιηθαππηοάιχη γ8 4. ὅ διηῖοι 3 
αἰΐουὶ ογὰὺ ὁ βουλόμενος... ζῆν τὸν φίλον αὐτοῦ χάριν. Ουοᾶ αὐ 
ταΐατα βἰῦ, απο ἥδτη το γ8 14--17 ἀθτηοπβίγαξατη θοῦ βούλεσϑαι τὸν 
σπουδαῖον ἑαυτῷ τἀγαϑ'ὰ ἑαυτοῦ ἕνεκα, π|8}}} ορὰβ ϑϑὺ πὶβὶ αὖ ρῥγοὸ- 
Ὀούαν ὅτι τὸ ζῆν τῷ σπουδαίῳ ἀγαϑόν. Ἠδοΐθ ρίαν γτὸ8 δοῦω οὐ], 
ἀυτηχηοᾶο ἢδθο Ἰασαηΐαν: 

καὶ ξῆν δὲ βούλεται ἑαυτὸν καὶ σώξεσϑαι 
καὶ μάλιστα τοῦτο ᾧ φρονεῖ --- βοίπιιβ Θηΐη ὅτι τὸ διανοητικὸν 

(ᾧ φρονεῖ) ἕκαστος εἶναι δοκεῖ ν8 17. 
ἀγαϑὸν γὰρ τῷ σπουδαίῳ τὸ εἶναι -- πᾶτὰ οράϊπιο ουΐαπο μάλιστα 

ξῆν ἄξιον, καὶ οὗτος (διὰ τοῦ ϑανάτου) μεγίστων ἀγαϑῶν 
ἀποστερεῖται εἰδώς 1117 Ὁ 11 54.; οἵ 1110 ἃ 19 5α.; 10. 27 5α. 

19. ἕκαστος δ᾽ ἑαυτῷ βούλεται τἀγαϑά. Ἠδθο 5οπἑθαίίω ἰὰτα δά 
Ῥυϊούθ ρῬοίΐαβ πούϊοηθμι γβ 14--17 βρθοίαῦ αὐ δα Βᾶπο, ὕσμι ἢ. 
ααἰάθτῃ 1., εἷβὶ τὼ δαἀδηύαν αὐϊθιι8 το5 δχρραϊδξαν, τποϊθϑίω θϑὺ: 8ῃ- 
πο ἰρβαμι τὸ βούλεσϑαι τἀγαϑὰ ἕαυτῷ ταΐπαβ.,, ἑκάστου“ αὐδπι υἱτῇ 
Ῥοπὶ ργορυίαση ουϑὺϑ : 

90---292, γενόμενος δ᾽ ἄλλος... ἀλλ᾽ ὧν ὅ,τι ποτ᾽ ἐστίν. Να]]α ἴῃ 
μιῖ5. δϑὺ βῶπδ βϑθηύθηϊ Π6Ὸ ῬΘῚ 88. Π60 51 δα διρυτηθηΐαίίομθιῃ μὰ]. Ο80. 
τοίοσαπέασ, Εἰὐθμηΐτη 5ἱ νἱάθωδασ ὑγοθα116 δαᾶϊ οηιηΐμο τὸ βούλεσϑαι 
ἑαυτῷ ἑξαυτοῦ χάριν τἀγαθὰ ἢ τὸ εἶναι ἵπαλθ 6886, ἄνηι 6 {ϊ8 ἀφαξτιν" 
ἔην χιιῖδιι8. γὐ]υῖ! 8ἱὲ βἐαθῖϊο τὲ βοὶγὶ ποηιθαὶ φιυϊά ἐρβϑὲ τη; αὐ υἱ7ο8 

ν Ι] -» 3 . Σ ᾿ ω - “ ἃ » 
ττϑθαιο γὰρ ἀγαϑοῦ τἀγαϑὸν διαπονεῖν) χαὶ ἕαυτοῖ ἕνεκα᾽ τοῦ 14 

πο διαι.ν..., -- .. 
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“2 - ἰ 

ταται πάντ᾽ ἔχειν ἐκεῖνο τὸ γενόμενον᾽ ἔχει γὰρ καὶ νῦν 0 ττϑ6 3: 
3.0 3᾿ ᾿ “- 

ϑεὸς τἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὧν ὃ τι ποτ᾽ ἐστίν. ἢ δόξειε δ᾽ ἂν τὸ νοοῦν 
τ - , » 

ἕκαστος εἶναι, ἢ μάλιστα. συνδιάγειν τε ὁ τοιοῦτός ἑαυτῷ 

βούλεται: ἡδέως γὰρ αὐτὸ ποιεῖ" τῶν τε γὰρ πεπραγμέ- 

φον 

φο, ΚΡ ἀλλ᾽ οἷον ὁπότ᾽ ἐστίν. 28. ἢ μάλιστα] ΚΡΜΡ μάλιστα. 2, μνῆ- 

νῶν ἐπιτερπεῖς αἱ μνῆμαι, καὶ τῶν μελλόντων ἐλπέδες 55 
τ , Ἂ - 3 ς ᾿ὼ , 3 ,. μος." 

ἀγαϑαί αἱ τοιαῦται δ᾽ ηδεῖαι. καὶ ϑεωρημάτων δ᾽ εὐπορεῖ 

τῇ διανοίᾳ. συναλγεῖ τὲ καὶ συνήδεται μάλισϑ᾽ ἑαυτῷ" 
΄ ΄ ν᾿ ς 2 

πάντοτε γάρ ἐστι τὸ αὐτὸ λυπηρόν τε καὶ ἡδύ, καὶ οὐ 
ΧΊλ ᾽ ἄχ. ἜΣ ΚΝ “ὴ, ᾿ ς θεω ΑΝ ᾧ δὴ τ . ΓΦ Δ. ΟΣ Τον 
ἄλλοτ᾽ ἄλλο᾽ ἀμεταμέλητος γὰρ ὡς εἰπεῖν. τῷ δὴ πρὸς . τς - 

, ς ρει "“ » ολ “-ν προ 5 

αὑτὸν ἕκαστα τούτων ὑπάρχειν τῷ ἐπιεικεῖ, πρὸς δὲ 80 ."«- «τι «ἐν 

ὸ λον ἔ ὕσπερ πρὸς ἕαυτόν (ἔστι γὰρ ὁ φίλος ἐμὴ ὡσεὶ τὸν φίλον ἔχειν ὥσπερ πρὸς ι γὰρ ὁ φίλος 

μαι} ΚΌΜΡ μνεῖαι. 21. ΒΕΚΚ. ρμοβὺ διανοίᾳ οοιητηᾶ. 29. ἄλλο] ΚΡ 
ἄλλω. 80. αὑτὸν μὲν] 6Χ ἀπὸ ΜΡῬι αὑτὸν οὐδ. 81. ΚΥΜΡ πρὸς 
αὐτὸν. 

ϑοηοβ, χιμαπένηι θαι παΐια αὐἀηνϊξέας, δἰδὲ ἐρδὲ8 οοηδέαγε: ἴδοι!θ ἃ}- 
Ῥαγθοϊῦ νϑυρα ἰγαάιθα πα}1]0 πιοᾶο δ μᾶθο βυίῆοοσθ Θαοᾶβι ἰρὶῦιν πο- 
οθβϑασῖο βίαύαθπατμι οϑὺ ϑαῦ Ρ]υτα ἴῃ 818 οογγαρία οὐ ρογάϊζω 6886. δῦ 
ξαῖδβθ αὐ ἱπίθυροϊαπᾶο ἴδοι! !οῦθπ βαπδῖηαθθ Αὐ᾽βίοίθ! β βϑηϊθηξδη 
Θχουπαγθηΐ βοι Ποῦ, πηα]ῦο ΥΘΥΪ ΒΙ τη 18 ΤῸ τοὶ γϑθοηθ ποὺ ραΐο 6886 
αὐδτῃ 1Ππᾶ. 

22, 238. δόξειε δ᾽ ἂν τὸ νοοῦν ἕκαστος εἶναι ἢ μάλιστα. Ῥοβίασδπι 
γ8 11 ἀϊούπτμι δεὺ τοῦ γὰρ διανοητικοῦ χάριν, ὅπερ ἕκαστος εἶναι δοκεῖ, 
Ἰάθιπαθθ ρπϊδατη γ8 18 υϑυθὶβ καὶ μάλιστα τοῦτο ᾧ φρονεῖ: ῬΟΙ 586 
ἰδία, , δόξειε δ᾽ ἂν .. .“ γτοξδοῦο βαρογνδοδπθα βαθὺ. ὅϑ1η στϑοῦθ τῇρᾶο 
Ὧἀθ γββ 230--22 Ἰπαϊοοαίστη οϑῦ, ΠῸΠ τ σατη ΠΟΠΏΠΠ]α αὐδθ γ6] ργαθοθάδηῦ 
(γ. δὰ γβ 19) υ8] βαθβθαπδηύαυ τη ηΠ5 6586 οογίδ. 

34, ἡδέως -- ἃ 30 ἡδεῖαι: τὸ ἡδὺ οπΐτη δὰ τὸ συνημερεύειν 86τι 
τὸ συνδιάγειν οτημπίατη Ρ]ατίτηθιη ἔδοϊυ: οὐδεὶς δύναται συνημερεύειν 
τῷ λυπηρῷ οὐδὲ τῷ μὴ ἡδεὶ 1151 Ὁ 1. 

21. Τηϊουραπρομπάμστμη τῇ διανοίᾳ. συναλγεῖ τε. Δα αἸΐϊατη Θηΐτ 
πούϊοποιῃ ἐγθηβίἑυιβ ὐ (οὗ, δὰ γβ 14). -- ΥἹᾶθβ τὸν ϑεωρημάτων εὐπο- 
ροῦντα αὐθπι 5018 5ἰῦ ΠΆΡΕΥΘ οομηΐοβ οὐ διηΐοοβ (συνδιάγοντας) Βιι88 
οοστύεαθϊομθβ; υἱγατηαπθ θΟπαμη Ῥᾶθπ6 ἀθβουῖθὶ βαρ θπέθιη (ϑεωρητικόν, 
Υ. γΥβ 117. 22). ᾿ 

29 5. τῷ δὴ ... ὑπάρχειν... ἔχειν... καὶ ἡ φιλία τούτων εἶναί 
τι δοκεῖ. “ἴῃ ἀπὰπὶ ΘΟ] ]ΠσΊαΥ απο ἀρηπηοπβίγαθατη οϑῦ δα ἴῃ θϑτ 
βϑηθθη δι αὐδθ Υ5 1, 3 ογϑΐῦ. Ῥοὺ ἀδέϊνοβ θηΐση ἰηδβηῖϊενὶ (τῷ ὑπάρ- 
χειν ... ἔχειν), ἄστη οαπιβα ῥγοάϊθυν, θα ἀἰοππίαν., ὅϑεν ἐλήλυϑεν“. 
Θυᾷ ἴπ τῷ αἰύθγᾶ ριοροβίθίομθ πρὸς δὲ τὸν φίλον ἔχειν...“ πονδ 
βϑῃύθηθα ΠΟΥ ΠΟΙ ηἶτι8 Βα θ᾽ πηρίίαν. Νάτη παύαγαϊθ αὐποάᾶδηῃ ἀϊοθ- 
Ῥαΐαῦ ἀππὴ ἸΠ 611 Ραγθηδίθτιβ νἱἀθυθηθαν ἕτερον αὐτοὶ τῷ κεχωρίσϑαι 
1101 0.38: αὖ οτηπῖμο ἃτηϊοαμι 6586 ἄλλον αὐτὸν Ἰᾶτη ῥυϊσηστη ῬᾶΘΠ6 
ἴῃ ῬΔΥΘΗ 651 ἸΘΟΊΠητ8, αὐδ8ὶ δια πηϊνθίβδιη ἀθ διηϊοι ἃ αἰδβραία ϊ!οπθτη 



ιδῦαϑε ἄλλος αὐτός), καὶ ἡ φιλία τούτων εἶναί τι: δοκεῖ, καὶ 14 

8δ ταύτῃ εἶναι φιλία, ἣ ἐστὶ δύο ἢ πλείω ἐκ τῶν εἰρημένων, 

98 ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΠΙΒ ἘΤΗΙΟ. 

, ι ἢ Ὡς ιν δ ον ᾿ ΔΌΣ ΄ -»" ἽἊ φίλοι οἷς ταῦϑ᾽ ὑπάρχει. πρὸς αὑτὸν δὲ πότερον ἔστιν ἢ 
οὐκ ἔστι" φιλία, ἀφείσϑω ἐπὶ τοῦ παρόντος" [δόξειε δ᾽ ἂν 

“ δον ᾿ » Χ -» ᾿ ἐν ς -» 
ποὸν καὶ ὅτι ἡ ὑπερβολὴ τῆς φιλίας τῇ πρὸς αὑτὸν ὁμοιοῦται.] 

“φαίνεται δὲ τὰ εἰρημένα καὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχειν, 
΄ 3 ΄ ΕἿΣ κι τ Ψ τ Ὴν δ » " 

καίπερ ουσι φαῦυλοις. αθ οὖν ῃ ἀρέσκουσιν ἑαύυτοις και 

82. καὶ ἡ] ΚΡ ἡ. 84-- Ὁ 1. [δόξειε --- ὁμοιοῦται] Βθϑρ. δ8ῦ. ἐκ) ΚΡ 
ἡ ἐκ. : " 

8. ἢ] Εν ἡ τ΄. 

ὉΪ 8} τϑέδραῦ τηαδασθ ἐα]θπι διηϊοὶ ἀθβουϊρύϊοπθιη οορποεοῖ. Αὐ ἀθμῖπο᾽ 
ει Πδπο γ6] ΔΡρΡϑ᾽]δἰϊοπθμι ν6] ἀθβη! ομθιη Δ] πούϊ 68" τθουνγῖθαν: ν. 1109 
Ὁ ὁ; 1110 ἢ 6. 

88. πρὸς αὑτὸν δὲ πότερόν ἐστιν ἢ οὐκ ἔστι φιλία... Ὁ 1 τῇ 
πρὸς αὑτὸν ὁμοιοῦται. Ῥοι οὐοδδίοηθιαι αὔαπθ ΟὈἰδοΣ α]ΐα αὐδθϑίϊο ὅθα- 
ἰαύαν, δὰ αὐδμ αὐἱάθηι πθὸ οαρὶδθ 8, ααστη ὃ φίλαυτος Θοἄθχῃ ταθηὔθηι 
ὙΘΥΟΘΔΤΘ Υἱα6}1 ροββὶξ, τϑᾶϊτθ ρ᾽δοαϊθ. αοᾶβὶ θηΐη τθοῦΐθ πο οδρ. 
οβὑθπαθραίαν, τὰ τῆς φιλίας οτηπῖα απδδὶ Ῥυϊταδιη βθάθιῃ ΠΔΌΘΥΘ ἐν τοῖς 
πρὸς αὑτόν (ν8 1 8.; γΥγ8 239 5.), 46 νοοδθα]οσιι ροὐϊαΒ. δὶ αὐδηι 48 ΤῸ 
αἰδβρυϊαῦ αἱ ποροὺ θ588 φιλίαν πρὸς αὑτόν. Οὐδρτορίου γοὶ ἰᾷ δεν 
Ῥοὐθβέ, αὐοᾶ, αἀπθτὰ ἰδία ἡ φιλία. πστὰ βἰῦ ἀαϊδούθν, νϑὰ Ὁ 1 οδάθιη. 
αἀἸοαύαν νὰ] Ἰββίπηδ, 6886: .,--- τῇ πρὸς αὑτὸν (86. φελέᾳ) ὁμοιοῦται““. ατᾶ- 
νοῦ πάθηηο τθ8 νἱἀθθαΐαν ααἱ ΔῸ ᾿πιϊο μα]. οαρ. (Η 6) δὰ θᾶπι ρουρὶὺ 
1240 ἃ 9---Ω1; στδγίββδίτηδ, ποίου ΜΜ., ἃ απὸ 51121}18 απδθϑύϊο περὲ 
τοῦ ἀδικεῖν αὑτὸν δά Π]σδίγαπάδτη μᾶπὸ αἰ] σθηΐθυ δα ϊ θέαν 1211 
ἃ 1ὔ---ϑ8δὸ (οὗ, 1210 Ὁ 82 5.). --- ΝῚ Βογύτη ᾿πργΟ Ὀ8.0116. Αὐ δἰϊαα απ86- 
τϑπᾶσμη νἱαἀθύαν, πὰ ραΐαμάπβ δἱὺ Αὐὶβῦ. τποΐϑμη απδοβύϊοπθτη ἰἕα ΔὉ- 
ΒΟΙνΘτΘ αὖ γουὶβ δόξειε δ᾽ ἂν ταύτῃ εἶναι φιλία... ὁμοιοῦται ἃ 8456. 
ἢύ. Τηϊοθυρυθυδηθαν πἰτηΐγατη ααδδὶ βουϊρύστη δἰῦ,, ἡ ἕκαστος γε] ὁ εἷς 
ἐστὶ δύω ἢ πλείω μέρη (ἃ ἐνδέχεται συμφωνεῖν τε καὶ διαφέρεσθαι) “ 
αὐαὐπηατπθ δἀδαύαν ἐκ τῶν εἰρημένων, αὦ ποίθπι 1Π1ὰπὶ ἀπΐτηϊ Πυτηδπὶ 
ἀθβουρυϊομθηι βρθούθυ! ααδθ ἴῃ Νίο. τηβθχίτηθ Α 18 ρχοροβία δῦ. Αὐαυΐ 
αἰύθσιιτα. Δυραπηθηθατη Ὁ 1 καὶ ὅτι ἡ ὑπερβολὴ τῆς (πρὸς ἕτερον) φιλίας 
τῇ πρὸς αὑτὸν ὁμοιοῦται νἱχ 6586 δτρταιπαθηὔιτ, μαι (ογ 640) πορσαθαπῃί. 
1πιὸ μυνανθυίμη Αὐϊβύοίθιθιι, ααἱ πθ ἴπ αὐδθδύϊοηθ αὐἱάθπι περὶ τοῦ 
αὑτὸν ἀδικεῖν Ε' 12 (16), 51 ΘΧΟΘΡΘΙΙΒ βαβρθοία γϑυθα 1188 " ὅ--14, ἃ 
ΔΠ|ῶτὰ ραν Ομ θπι ΠΟΤ] ΠἾβ ἴῃ Ὁ] 65. ατιᾶϑὶ ραγῦθϑ οοηαρουῦ, βαῦϊβ Πδ- 
Ῥυΐδθθ αὐϑδοβϊομθιῃ περὶ τῆς πρὸς αὑτὸν φιλίας ΘοΟμΠΘΙΠΟΥαΒ86. οὗ ἴῃ 
Δα ἔθιηρυβ ἀἰβύμ!15886 (ἀφείσϑω ν8 84); αὐᾶθ νϑῦοὸ βϑαυδηΐαν δόξειε 
δ᾽ ἂν -- Ὁ 1 δὺ 60 ποη ἱπϑρίθ αὐἰάθιι, βθα γϑυθὶβ ργορύθυ. Ὀγθυϊαθθιη 
προ 115 ϑαἀατύω, Θ586. ααἱ αἰβρα αϊομθθ πάθη οὐ ΜΜ. πον ββθύ. 

Ὡ, φαίνεται δὲ. τὰ εἰρημένα 86. τὰ φιλικὰ καὶ οἷς αἵ φιλίαι ὁρίξον- 
ται ἃ 1. ΑἸδοτῶ ρδγβ αἰδβρυίζαυϊοηϊδ; απὸ οἵ πολλοὶ 5. φαῦλοι δἃἴααθ οἵ 
κομιὸῇ φαῦλοι καὶ ἀνοσιουργοὶ 5. μοχϑηροὶ ἀϊδοογπαπύαν, αὐδιπααδμὶ 
μᾶπο δὰ γϑὰὶ δβδυα τὔω αἰνθυθὶ βαμξ: ν. γ8 2. 6---11 οὖ νβ ὕ. 11---ῶῷ, 

Ὶ 



ΝΙΟΌΜΑΟΘΗ. 118. 1 4. δ99 

- 5 φ᾽ τἂν 

1ι ὑπολαμβάνουσιν ἐπιεικεῖς εἶναι, ταύτῃ μετέχουσιν αὐτῶν; τιον 4 

ἐπεὶ τῶν γε κομιδῇ φαύλων καὶ ἀνοσιουργῶν οὐϑενὶ ταῦϑ᾽ δ 
ὑπάρχει. ἀλλ᾽ οὐδὲ φαίνεται. σχεδὸν δὲ οὐδὲ τοῖς φαύ- 
λοις᾽ διαφέρονται γὰρ ἑαυτοῖς, καὶ ἑτέρων μὲν ἐπιϑυμοῦ- 

τ 3 ἀντ ν - ᾿ 
σιν ἄλλα δὲ βούλονται. οἷον οἱ ἀκρατεῖς" αἱροῦνται γὰρ 
3 -» ΄ δ τ ᾽ “-“ 3 ι δοω 
ἀντὶ τῶν δοκούντων ἑαυτοῖς ἀγαϑῶν εἶναι τὰ ηδέα βλα- 

3 ΄ 3 3 

βερὰ ὄντα᾽ οἵ δ᾽ αὖ διὰ δειλίαν καὶ ἀργίαν ἀφίστανται 10 
τοῦ πράττειν ἃ οἴονται ἑαυτοῖς βέλτιστα εἶναι" οἷς δὲ πολλὰ 
καὶ δεινὰ πέπραχται διὰ τὴν μοχϑηρίαν, μισοῦσί τε καὶ 
φεύγουσι τὸ ζῆν καὶ ἀναιροῦσιν ἑαυτούς. ξητοῦσί τε οἵ 

μοχϑηροὶ μεϑ᾽ ὧν συνδιημερεύσουσιν, ἑαυτοὺς δὲ φεύγουσιν" 

ἀναμιμνήσκονται γὰρ πολλῶν καὶ δυσχερῶν. καὶ τοιαῦϑ'᾽ 1 

13. διὰ ΚΌΜΡ καὶ διὰ. ΚΡ μισοῦνται καὶ φεύγουσι (ογῖ580 καὶ 1ῦ. ΜΡΝΡ). 
14. ΚΡ συνημερεύσουσιν. 

δ. κομιδῇ φαῦλοι: οἵ. 1172 ἃ 28 κομιδὴ φαῦλον, 1114 ἃ 10 κομιδῇ 

ἀναίσϑητος. ἴπ 8118 Αὐῖβῇ, 11. κομιδῇ παυᾶ παβιϑαδαμη οβϑὺ; αὖ Ρ]αίοπὶ. 
ἐπϊθαια. Νϑαὰθ δᾶ βϑπηίθηϊίαβ αὐϊθυβ Ἴωπι οἵ φαῦλοι ἀδρίπρυιαῦαν ᾿πα{1}6 
οὐδ ῬΙαϊοηΐίοατα υἱνῖ ᾿ἱπ]αβοὶ ἀθβουιρθίομθιη ἤθρ. 861. ὅῶ. δαμίθογθ. Υ. 
ἃ νβ8 24 οὐ 2ὅ. 

ἴ. 8. ἑτέρων μὲν ἐπιϑυμοῦσιν, ἄλλα δὲ βούλονται: οἵ. 1102 Ὁ 86. 
86 (ἃ. ν.) βούλεσθαι τὰ καλά, προαιρεῖσϑαι δὲ τὰ ὠφέλιμα. Ἐδὺ ααϊ- 
ἄθιη ἀἰββθηβίο Βα ΐὰ5 σΘΒΘΥΙΒ οἰΐδιι ρα τοὺς ἐγκρατεῖς, δὲ βρθοοίαναν 
ἃ το ἀκρασέας ῬγΟΡΥίδτα; ΠΘαῸΘ. Θχθιρίαμι δἰϊαποᾶ δἀϊαίαταβ Αὐἰβύ. 
αὐαϊαϊξ οἷον οἵ ἀκρ., 564. τὖ βοχοθηξίθβ ἱρβαια 1ᾷ σϑηῆῦβ ΔΡΡΘΙΙΔηΒ ἀθ 
αὰο ἃρὶξ. Θυϊᾶ Θπη Υ8ὶ οἵ ἀνοσιουργοὶ οὐ οἵ μοχϑηροὶ 6 ΠΌΙΊΘΙῸ 
τῶν ἀκρατῶν ἷο ποπ Θχοϊριππΐαν: οαποίϊ οπΐτη ἐδθπαθπδιη μεταμελητικοὶ 
ἀθβουθαηδαν; ααἱ ὙΘΙῸ ΡΙ8ΠΘ6 1η8}1} (πονηροὶ) βαιηὖ, νϑὶ αὖ 850 ἴῃ ΡΌΠΟΘΥΘ 
οἵ ἀκόλαστοι, ποῖ τηΐϊπαβ βαπὶ ἀμεταμέλητοι 1160 Ὁ 29, αὐδπὶ Υἱῖ 
ῬΟΠπῸΒ τποᾶο ἃ 29. 

10. οἵ δ᾽ αὖ: αἰΐοταχη σοπὰβ ἀκρασίας, Θοτὰμ αὐἱ τὸ λυπηρὸν ν6] 
τὸ ὀχληρὸν (διὰ δειλίαν --- δι΄ ἀργίαν) ἰαπίοροτθ οχἐϊπηθβοιηῦ ααῦ οὐΐαπι 
ἕδη ῬΑΤΠ 5101 οομδάπην (γ. 917 ἃ 9--11), αὖἡ ἀθπιβίαμπῦ ἃ 115 απ86 
10515 τηδχίτηθ Ῥγοθαπίαγ, ΟΥ, τὸν μαλακόν Η 8. 

11 μᾳ. Ηδθο ἴπ Μὴ τία ἐτϑαπηίαν: οἷς δὲ πολλὰ καὶ δεινὰ πέπρακται 
καὶ διὰ τὴν μοχϑηρίαν μισοῦνται, φεύγουσι τὸ ξῆν καὶ ἀναιροῦσιν 
ἑαυτούς. Ἰύοπι ΚΡ, εἶδὶ απο οχμϊθοὺ καὶ φεύγουσι τὸ ξῆν. Νραὰθ 
ἰδτηθη αὐΐβαθπδπι ποραγνθυῖῦ, οὐἶο Δ] Ἰοστη Ποιηϊπατη δα δαυρσθπηᾶυχῃ τηδ- 
16 ῆοϊ δησόογυθια δαγοοαΐο υἱτὴ 678 τοὶ ἀθ αὰδ ὩρΊθαΥ ᾿πηταϊπαϊ; ΠΘ6Ο6 τη8}}6 
(βϑθουαπάστη ΒΘΚΚ.) ἃ ἰαθάϊο νἱΐαθ, ἀπὸ τοῦ μισεῖν τὸ ξῆν ροΙρῚ δὰ ἔπρδιη 
γιΐαθ οὖ δα βαϊοϊάϊαπι. 

14. Π]ο5 μεϑ᾽ ὧν συνδιημερεύσουσι (ν6}] συνημερεύσουσι Κῦ --- ν. 
δὰ 1162 Ὁ 10) ποὴ ὩΠΠΪΘΟΒ. 6888 καϑ' αὑτούς 1107 ἃ 18 54., 584 ἰδ165 
ρα αὑο85 ἴδο]]Πτηθ ΟὈ]νῖο βαὶ (ν5 117) ὙΘΡΘΥΪῚ ροββιῦ, τὐϊο βϑηΐθη- 
ἰλαυαιη ἀοοθρῦ. 



000 ἈΒΙΒΤΟΤΈΙΤΙΒ ΕΤΉΙΟ. 

τιθθν16 ἕτερα ἐλπίξουσι, καϑ' ἑαυτοὺς ὄντες, μεϑ᾽ ἑτέρων δ᾽ ὄντες 14 
᾽ , 3 . “ ϑδλ " 

ἐπιλανθάνονται. οὐϑέν τὲ φιλητὸν ἔχοντες οὐθὲν φιλικὸν 

πάσχουσι πρὸς ἑαυτούς. οὐδὲ δὴ συγχαίρουσιν οὐδὲ συναλ- 
γοῦσιν οἵ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς᾽ στασιάξει γὰρ αὐτῶν ἡ ψυχή, 

Β0χαὶ τὸ μὲν διὰ μοχϑηρίαν ἀλγεῖ ἀπεχόμενόν τινων, τὸ 

δὲ ἥδεται, καὶ τὸ μὲν δεῦρο τὸ δ᾽ ἐκεῖσε ἕλκει ὥσπερ δια- 
σπῶντα. εἰ δὲ μὴ οἷόν τὲ ἅμα λυπεῖσϑαι καὶ ἥδεσθαι, 
᾽ . " , Ἔν, . “ Η 3 Ω 
ἀλλὰ μετα μικρὸν γὲ λυπεῖται ὁτε ἡσϑη, καὶ οὐκ ἂν 

ἐβούλετο ἡδέα ταῦτα γενέσϑαι αὑτῷ «μεταμελείας γὰρ 
δ - , 3 Ἁ ᾿ ς - 3 } 

3ὅ οἵ φαῦλοι γέμουσιν. οὐ δὴ φαίνεται ὁ φαῦλος οὐδὲ πρὸς 

20. τὸ μὲν] οἴῃ. ΚΡ, 28. 20. ΚΡ πρὸς αὐτὸν. 

Ἶ 17 54ᾳ. οὐϑέν τε φιλητὸν ἔχοντες... οὐδὲ δὴ συγχαίρουσιν. Ουοᾶ 
ΠΟΤῚ ΡΘΙ Ῥαγ Ἰου]δὴ τὲ δα]αηρίίαν, δὰ τὸ μὴ συγχαίρειν μηδὲ συναλγεῖν 
ἑαυτῷ βρθοίαῦ: Ποο Θῃΐμ ὕπτη ἀπυτῃ τῶν φιλικῶν Ἰᾶτη τϑ]α αῦτη οϑῦ, ὑαπα 
ααδϑὶ οθύθγουατη Ἰηδ τη οααβδχη Ῥγοαϊῦ. Ιύδασπθ πὰ τὰϑ]θ μαΐο ὑδη- 
αὐδηὶ τϑὐϊο (ν. δὴ ν8 18) ρυδϑινι  δαῦ ααδθ γ6] δὰ το]ϊασα οὐαὶ τὸ- 
ἔθυυὶ φοίδθγαῦ ,οὐθϑέν τε φιλητὸν ἔχοντες οὐϑὲν φιλικὸν πάσχουσι 
πρὸς ἑαυτούς“. Ουοᾶ ααἱ οοπορββουϊέ, πη ποη ἀθιηοηβίναὐϊοποιη 8τ- 
ῬΊΠα5. ἀθβιάθυα Ὀ10. Υ. γβ 38. 

20. τὸ μὲν... ἀλγεῖ ἀπεχόμενόν τινων, τὸ δ᾽ ἥδεται: πᾶτη ἄν τι 
ϑάτερον πράττῃ, τοῦτο τῇ ἑτέρᾳ φύσει παρὰ φύσιν 1104 '"» 39, ᾿4πέ- 
χεσϑαι Ῥαββῖγθ. --- ψ]άθβπθ, μἷβ τῆς ἐγκρατείας ρΡούϊυβ πάϑος ἀθΒου Ὁ] 
αὐδι τῆς ἀκρασίας ὃ 

21. ὥσπερ διασπῶντα: οἵ, τὰ παραλελυμένα τοῦ σώματος μόρια 
παρὰ τὴν προαΐρεσιν εἰς τοὐναντίον παραφερόμενα, αυϊθαβοῦμη ῥυΐάθιη 
1102 Ὁ 18 5αᾳ. ἰδίῳ πάϑη δῃϊπι τηᾶ]6 δῇϑοῦϊ οοσροπθοθηξαν. 

22. εἰ δὲ μὴ οἷόντε ἅμα λυπεῖσϑαι καὶ ἥδεσθαι: ποι ἱποῖαϊὺ 4115 
ἀυθιαθίο πάθη ααἱ 1240 Ὁ 21 Βουϊρβουιὺ ὁ δ᾽ ἀγαϑὸς οὔϑ᾽ ἅμα 
λοιδορεῖται ἑαυτῷ ὥσπερ ὁ ἀκρατής, οὔϑ'᾽ ὁ ὕστερος τῷ πρότερον ὥσπερ 
ὁ μεταληπτικὸς [Ὠἱ 810 5Βου]. ρούϊυβ ὁ μεταμελητικός], οὔτε ὁ ἔμ- 
προσϑὲν τῷ ὕστερον ὥσπερ ὁ ψεύστης. Νϑαιθ οβϑῦ, βἰαυϊάθιη βαμῦ ὉΠῸ 
ἰθιῃροῖθ ἐπὶ τἀναντία αἵ ὁρμαὶ τῶν ἀκρατῶν (1109. Ὁ 21), ΟὟΤ πρρδ8 
γοϊαρύον! γἱποθηξβ ραν ῦ]8 οὖ βΌ65886 οὺ διἀτηϊβοθυΐ ἀο]ογθπι νἱοΐαθ ραυὺϊβ. 
Δ οβὺ αὐϊβασδη ααἱ τ 1ἃ παηαάδηῃ οχρϑγίαβ δἰυ 568 ἔγαβέτα αὐδοτοὺ 
αὐ Β0γθ. γοϊπθυῦ αὐγὰ) Αὐϊβύοθὶ τὸ ἅμα λυπεῖσϑαι καὶ ἥδεσθαι 
Ῥτορύβθυ. βι88 ἀθβηϊθοηθθ ἃπ Ῥτορίθι ἃ] οσασα ἀθογθύ ἴῃ δια ῖραο γ8]1η- 
αὐθηατη 6586 ὙἹΒ πὶ 516. 

24. 5. γέμουσι μεταμελείας: Ῥᾶθηθ ΡῬ]αἰοπίοαμη μο0. Ρ]αῦο θῃΐἱηὶ 
γέμειν ἀδικημάτων, φόβου, λήϑης, ἐλπίδων 5ουῖ 10. 

φῦ. οὐ δὴ φαίνεται ὁ φαῦλος... φιλικῶς διακεῖσϑαι κ. τ. Δ. ϑαῦ 
Βηθὴ οὗ 80 Ιοοὸ ἰξογαίας αὐοᾶ γ8 17 (ἃ. γ.) ρυϑϑοθρύαστῃ βϑὺ. -- 
Οὐδὲ πρὸς ἕαυτόν: πᾶπὶ χη οἰ τη απ οὰπη 8118 οοπήαηραύαν δαῦ 
μα ]Π]8 1 6886 ὡτὖὺ {γῶρί]θυη οὔ Ἰἰθυθιὴ, ρυ]ἀθηῦ ργοθθίσμη οϑῦ; νυ. δᾶ 1167 
ὦ 19. 30; 1169 " 1--10. -- Μηδὲν φιλητόν: γν. Θ. ἃ: αὐστη Θηΐπὶ ΨΘ18 
Ῥομὶ ηἷ} μαθοαῦ, πρὸς ἑαυτὸν οθτΐίθΘ π60 βιιδνὶβ 1118 δύ (Υ. νβ 14. 18 5ᾳ.), 
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14 ἑαυτὸν φιλικῶς διακεῖσϑαι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν φιλητόν. εἰἶτιδου 36 
δὴ τὸ οὕτως ἔχειν λίαν ἐστὶν ἄϑλιον, φευκτέον τὴν μοχϑη- 
ὁίαν διατεταμένως καὶ πειρατέον ἐπιεικῆ εἶναι" οὕτω γὰρ ᾿ 
καὶ πρὸς αὑτὸν φιλικῶς ἂν ἔχοι καὶ ἑτέρῳ φίλος γένοιτο. νλ :λ ν δ᾿ 

δ ἡ δ᾽ εὔνοια φιλίᾳ μὲν ἔοικεν, οὐ μὴν ἔστι ἰὰ φιλία" 80 ΠΣ “ 
στους... ὅν ἀμ. Ψ", ὦ 
29. καὶ πρὸς] ΚΌΜΡ πρὸς. 80. ΚΡ φιλικῶ μὲν. 

πϑαὰθ τ }}18. 510] ἰρβὶ αυϊβαῦδπι αἸοούαν. --- Οὗ ΡΙ. Ἐδρ. 448 ἃ, υϑἱ τὸ «Ἄν σἕ 
φίλον γενέσϑαι ἑαυτῷ καὶ παντάπασιν ἕνα ἐκ πολλῶν ἀπᾶτὶ ἀϊοῖϊθαν ᾿ 
τῇ δικαιοσύνῃ Ῥτοροβιθαχμη 6886. 

21--29. λίαν ἄϑλιον: αἀπθιηδατηοάθμη το χ γ8 38 συόο8 ἐπιειλῆ σὙ85 
δα νἱτγέαύθιη τϑίοσξασ, ἰδῶ ν8 21 σοοὺθ ἄϑλιον δὰ ἴρβαῖη θα αὔθ; συ 
1100 Ὁ 88 εἰ δ᾽ εἰσὶν αἴ ἐνέργειαι κύριαι τῆς ξωῆς, οὐδεὶς ἂν γένοιτο 
τῶν μακαρίων ἄϑλιος. -- ἕὲ 28 διατεταμένως φεύγειν, υὐ 111ῦ ἃ 8 " 
διατεταμένως ἐνεργεῖν περί τι; π66 τηΐπιβ ΡΒ]. Εδρ. 499 ἃ ξυντεταμέ- 
νως ζητεῖν τἀληϑές; οἵ. Χοπ. Οδο. 230, 22. Οὐομπέτγδυϊατη 6580 τὸ ἀνει- 

- μένως, αὶ δὰ 1114 ἃ ὅ δαἀποίαθατῃ οϑὺ. --- Υ8 29 καὶ ἑτέρῳ φίλος 
γένοιτο 80. διότι ἐπιεικής ἐστιν: τϑοῦθ ἰρῖδαν Θι »κἔστι γὰρ (ἡ φιλέα) 
ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρε τῆς“, οὐ τϑοίρ 0. ἔνιοι 111 »τοὺς αὐτοὺς οἴον- 
ται ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἶναι καὶ φίλους “ 11δὅ ἃ 4 οὐ 81. --- ὕεΥθα ἱρὶ- 
ἐὰν μα]. οἂρ. Θχίγθιηδ, οὖ δα ρυϊτηστῃ ἰηϊξίατη αἰβρυξαύϊομβ περὶ φιλέας 
οὐ δὰ βατητηδ αἀαθδθαπθ, αὰ0 τιπῖγουβα Εὐΐοω βρθοίδπῦ, ορέϊτηθ 56 Ὡρρ]]- 
οαπῦ. Αοοραϊῦ ἀΙΟΘ Πα σθπσβ ρῶθπθ ἱπαπαϊξαιη ἀρὰ Αὐὶβῦ., απ8]6 σγτὰ- 
γἱΐου οχμουξαπέθμι τηϑχῖπηθ ἀθοθῦύ. [ηβίρηΐβ ἰοοὰβ δ ἴΐα οοτηραταῦαβ αὐ 
ΠΟΠ Ροββὶὺ π|89}5 Ἰἀοπθὰβ δα ἤπθηι αἰδβραθανοπὶ ᾿προποπάμση Θχοορ δτΊ. 

Θ ΘΙ] απρσαμΣ ὙΘΥῸ απδϑὶ οχύγα, ογάϊπθια, αὖ Αὐϊδύοίθ!! παυα οβὲ ἴπ- 
βοῃὔστη, ααϑθβύοπμθβ ΠΟ ΠᾺΪ]86 βθραγαῖαθ οᾶρρ. ὅ--11. βθρύθιη ΠῸΠΊΘΙΌ, 
αὐϊθὰβ μου γαούα β ἄθητο, αὖ ᾿ξα, ἀἰοαᾶμη, οαρὶΐθ 12 ρϑγοτγδίασ. 

1 ὃ--12. 

1) Περὶ εὐνοίας 1166 " 80---1167 ἃ 21 ([ 5). 
1 ὴ)γεγὲ ϑομουοϊορέΐα εἰ αὖ ατιϊοϊἐϊα (---Ὁ 82) δὲ αὖ ἀπιογα (--- 1161 ἃ 8): αὖ 
αποιϊοϊεϊα, ηιοηΐαηι εὐσα ἰσηοίοβ αἰηια ἐηβοῖοβ 6886 ροίοδέ; αὖ ἀῃιογα ἐπι 
χιῖα πιουοηαὶ αγΐηιοβ ἐηιρεϊογ ἴφια οἵηι πον παδοὲ, ἐνὶ χαΐα γορθηΐς 
οαϑι δ τῇ. 

1)ιμογῖβ, αὖ ἐΠαἃ παβοὶ απιϊοϊξίαην Ἠδμο 6586. βίη ἐΠπῶ; ἔρβαηι απέθηι 
ἐσφπαυαηι φυαριάαηι υοῖ ἱηθγέοηι 6586 αηιϊοϊξίαηι -- 1167 ἃ 12. 

Τὰ σεγὸ παδοὲ δοπμουοϊομέζα, χοῦ χυλύηι αἰ φαμὶ πον ἐγιοίι; φμοάαηι 
εἐϊτξα 8 ατὐ υοϊιρέαὐ᾽β δυοσθηνν, 80 αἰϊηιια αἴέογίνι ργαοδἑαπέϊᾷ, αα 
οαην. οὐ βδίηυην απιϊοϊέλαηι υἱαηι Ῥαγοὶ αμαθ ϑϑγα εδὲ --- 1107 ἃ 21, 

Ἐκ Ἐαἀθτα!!8 Υ. 1241] ἃ 1--ΤΙῦ, 6 ΜΜ, 1212 ἃ 1--18. 
80, ἡ δ᾽ εὔνοια φιλέᾳ [ΚΡ φιλιὰ] μὲν ἔοικεν. Ἠδυα ΒΡΘΥΠΘΗΘΌ πη 

φιλικῷ; τποο πθ ᾿ἰᾶθο ροβίυ!οίαν, αυοα οδρ. 4 80 ἴῃ. τὰ φιλικὰ ΡῬτο- 
ΡῬοβιΐα δΒαθπθυ, ΘΔΡ. ὁ ἴδοι ἱπομοθύαν ᾧζιλικὸν δὲ καὶ ἡ ὁμόνοια φαί- 
νεται. Εὐθηΐτη 81 μᾶθθ οπιηΐδ ὁ. 4---6 ροὐἰββίπητιπι 8.1 σϑπυβ τῶν φιλι- 
κῶν δββοιὺ χϑὶαῦα, χαθτη ΟἸημΐπο ἈΠ ΘΓ ΡῈΓ πᾶθο οἂρρ. ἃρδθπάστη, ἔμπτι 
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παρ τος 

’ ᾿ .ε 
απθόνϑι γένεται γὰρ εὔνοια καὶ πρὸς ἀγνῶτας καὶ λανϑάνουσα, φι- 15 

- - νεῖ 
᾿ 3 

., πο ΑαΥ̓Ε 
Ἀ, 

λία δ᾽ οὔ. καὶ πρότερον δὲ ταῦτ᾽ εἴρηται. ἀλλ᾽ οὐδὲ φί- 
λησίς ἐστιν οὐ γὰρ ἔχει διάτασιν οὐδ᾽ ὄρεξιν, τῇ φιλήσει 

δὲ ταῦτ᾽ ἀκολουϑεῖ. χαὶ ἡ μὲν φίλησις μετὰ συνηϑείας, ἡ 
ἯΣ »Ἅ , , Ω ᾿ φι 3 ᾿ 

86 δ᾽ εὔνοια καὶ ἐκ προσπαίου. οἷον καὶ περὶ τοὺς ἀγωνιστὰς 
Ε ν» ᾿νᾺ. : 3 " 0 τοὺ - τ συμβαίνει" εὖνοι γὰρ αὐτοῖς γίνονται καὶ συνθϑέλουσι, συμ- 

΄ 3 5; ἊΝ 3. χν ἀνα τ ὍΝ . , 3 
πράξαιεν δ᾽ ἂν οὐϑέν᾽ ὃπερ γὰρ εἴπομεν, προσπαίως εὕνοι 

γένονται καὶ ἐπιπολαίως στέργουσιν. ἔοικε δὴ ἀρχὴ φιλίας ς: 
εἶναι, ὥσπερ τοῦ ἐρᾶν ἡ διὰ τῆς ὄψεως ἡδονή μὴ γὰρ 

δπροησϑεὶς τῇ ἰδέᾳ οὐϑεὶς ἐρᾷ, ὁ δὲ χαίρων τῷ εἴδει οὐϑὲν 

88, ταῦτ᾽] ΚΡΜΡ τοιαῦτ᾽. 84. φίλησις] ἴον, φιλία. 38. ΒοΙκκ. ρμοϑβῦ 
προσπαίου ΟΟΙΏΙηδ. ! 

1. ΚΡ συνελθοῦσιν. ὅ. ἰδέᾳ] ΚΡ εἰδέαι. 

οθτὲθ 1ἃ αὐδιοῦὶ ἤθΟΘδ86. οὐδὺ ΠΌΤ] ΥἹΓ ὈΟΠΒ οΥσῶ 86 ᾿ρϑάτμη θϑϑοὺ Ὀ6η6- 
γοϊα8. Ππηοὸ πδαα ἰθιηθυ βοραγαΐαβ Ππᾶβοθ απ βίο 68 1 4--- 11 γοσαν] 18, 

82. καὶ πρότερον δὲ ταῦτ᾽ εἴρηται: 11Ὁὅ Ὁ 84 ἢ προσϑετέον μὴ 
λανθάνουσαν" πολλοὶ γάρ εἰσιν εὖνοι οἷς οὐχ ἑωράκασιν. 

88. τῇ φιλήσει δὲ ταῦτ᾽ ἀκολουϑεῖ: οἵ, 1167 Ὁ 28 ἔοικε δ᾽ ἡ μὲν 
φίλησις πάϑει; πϑαὰθ ουὶὺ ὑ]]ὰτὸ πάϑος ααΐῃ δἄδὶῦ απαθάδπι οοπύθηίο 
δηΐτηΐ (διάτασις). Βοπονοϊθηύία οοπὐτα βαΐῖ5 παθϑῦ ἐπιπολαίως στέργειν 
1101 ἃ 8. 

84. καὶ ἡ μὲν φίλησις μετὰ συνηϑείας: αὐὰτη ορροπαύαν ἡ δ᾽ 
εὔνοια καὶ ἐκ προσπαίου 86. γίνεται (γ. 1167 ἃ 2, 8), πθορββατο οὐ δᾶ 
μετὰ συνηϑείας οορ᾽αθιίαν γένεται. Αἴαὰσὶϊ αὖ ἃιηϊοιθϊα, αὐϊάθηι γοσδ 
πϑϑοαθαγ, βοίσητιβ θη ροῦθ ΟΡ8 6586 οὖ δχρϑιυϊθηξᾷ (ν. 1166 Ὁ 2ὅ-- 82 
»προσδεῖται χρόνου καὶ συνηϑείας““ κ. τ. λ.; αὖ οἵ, οὔϊατα 1106  84-- 
Ὁ 4); δὰ τὴν φίλησιν ἀυΐδιι ν6] δᾶ τὸ ἐρᾶν ᾿ἰβᾶθπι ορὰβϑ 6886, Π60 58 {18 
οογύαιη νἱἀθαῦα ἤθαὰθ ἀϑαῦδπι αϊούαμη οβῦ. ΟΘΏΒΘΌΙΒΠΘ Ἰριθαγ, γ5 84 
Ῥτὸ ἡ μὲν φίλησις βου! ὈΘπάστη 6886 ἡ μὲν φιλία ϑ'6α οὐμηῖπο Ῥτιμα 
ῬΘῚ ΠοΟ οἂρ. θοσαμῃ ταύῦϊο Βα θαυ ααδθ δηΐθ αἰϊβραύαϊω βυιηῦ; ΟἿἿ ΘΗΪΠῚ 
γ6] 1ἃ οτηΐββαμι αποᾷ ὈΘΠΘΥΟΙΙ πο᾽ ἀθδιἀθυθαῦ απἰάθτη τὸ μάλιστα φιλι- 
κόν, συνημέρευσιν Υ. 1168 ἃ 1-10; 1167 " 18.19. Εὖ ν. δὰ 1167 ἃ 18. 
Αμπἰπιθανγογύαθαν γοοαθΌ]οσατα αποατθ ἀϑα8, απδ8 ἴῃ τ μαυα πονῶ βδῦ]8 
τη], μος Ῥυϊπηατ ΤΘρου πηι π60 ροβῦ γθουγγτιπὺ συνϑ'ἕλειν, ἐπιπολαίως 
στέργειν, προσπαίως Ὑ6] ἐκ προσπαίου. 

88. οἷον καὶ περὶ τοὺς ἀγωνιστὰς συμβαίνει: τὐγαχπαθαθ πἰπηΐστίτη ; 
πᾶ ἐκ προσπαίου 6886 αποδουπαθθ βρθοίαθογσθθ ἀθ ἢἷθ βθηῤίδηῦ, τὸ8 
ἀοορῦ; αποᾶ φαΐομι συμπράξαιεν ἂν οὐθὲν (1107 ἃ 1. 2) ἀοουμηθηίο οϑῦ 
βυπαϊατη ἰδέα πα πθ ἴθυθ 6888, ἄνεν διατάσεως οὔ ἐπιπολαίως. Ἰίδαιθ 
πθ οἷον καὶ δᾷ ἀπᾶπι βοηθη τα αὐιῶθ ργοχίτηθ δηὐθοθαϊθ,, καὶ ἡ μὲν 
φίλησις“... τοΐογαξαν, Ῥαποίο ροβὺ ἐκ προσπαίου ᾿ἱπέθυρυπρϑτητιβ. 

ῷ. ὅπερ γὰρ εἴπομεν: Πᾶθ0 ἴρϑῶ Θμΐμ ἄπο -- τὸ προσπαίως, τὸ 
ἐπιπολαίως --- ἴπᾶᾷθ ἃ 1106 Ὁ 88 ἀοιποπδίτα θαπέττ. 

ὅ. μὴ γὰρ προησϑεὶς... οὐθεὶς ἐρᾷ, ὃ δὲ χαίρων... οὐθὲν 
μᾶλλον ἐρᾷ οὐ τυΐδιι νβ 7 φίλους οὐχ οἷόν τ᾿ εἶναι μὴ εὔνους γενο- 

- 
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1 μᾶλλον ἐρᾷ, ἀλλ᾽ ὅταν καὶ ἀπόντα ποϑῇ καὶ τῆς παροῦ- ττότα6 
σίας ἐπιϑυμῇ. οὕτω δὴ καὶ φίλους οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι μὴ 
εὔνους γενομένους, οἵ δ᾽ εὖνοι οὐϑὲν μᾶλλον φιλοῦσιν" βού- 

λονται γὰρ μόνον τἀγαϑὰ οἷς εἰσὶν εὖνοι" συμπράξαιεν δ᾽ 

ἂν οὐϑέν, οὐδ᾽ ὀχληϑεῖεν ὑπὲρ αὐτῶν. διὸ μεταφέρων φαίη τ0 

τ. ΚΡΟΡ ἐπιϑυμεῖ. 

μένους, οἵ δ᾽ εὖνοι οὐθὲν μᾶλλον φιλοῦσιν. Τιοασθπαὶ βθηῦβ γθγθ 
ΝΙΘοΙΘΟμθιτα: γ. 1192 ἃ 238 ὁ μὲν γὰρ μεγαλοπρεπὴς ἐλευϑέριος, ὃ δ᾽ 
ἐλευϑέριος οὐϑὲν μᾶλλον μεγαλοπρεήής οὖ 1128 Ὁ 81 εἰ δ᾽ ἡ ἀναι- 
χυντία φαῦλον ..., οὐθὲν μᾶλλον τὸ τοιαῦτα πράττοντα αἰσχύ- 
κα τηαῃ ἐπιεικές. Οορπαίαμη {Ππῶ οϑὺ Ἰοαπθηᾶὶ σϑηῦβ Αὐϊβυοὐθ! στ, 
απὸ Βαᾷ. ἢ. 1. 1241 ἃ 12 υὐϊξαγ ὁ μὲν γὰρ φίλος πᾶς εὔνους, ὁ δ᾽ 
εὔνους οὐ πᾶς φίλος; 56 οὐΐαπι ῥγορίαβ δοοθαϊὺ δὶ ἀϊοαῦαν ἡ φιλία οὐκ 
ἄνευ εὐνοίας 6886 (ν. 1941 ἃ 3; δὰ 1090 ἃ 81). Ὗοχ οὐδὲν μάλλον, 
οαΐ πὸὰ ἀάϊξαῦ οὗ μᾶλλον, νατίπμη ϑατηϊυϊῦ πβατα: νοὶαὺ 166 Ὁ 29 
οὐδὲν μᾶλλον λέλυται“ 1. 6. ,,1ΐα, αὐἰάθηη πὲ} ργοβοίξαν “; ἤθαὰθ δ] ἴθν 
ὉΡ. 8105 νσϑὶ αὖ Χϑηορη. Απϑὺ. ΠΙ, 8, 11 οὖ 18; αὖ αἰϊαυσδῃύθμι αἰνθυθθ 
1312 Ὁ 22 οἵ μὲν (σφόδρα εὐδοκιμοῦντες ἀδικοῦσιν) ὡς οὐ δόξοντες, οἵ 
δὲ (σφόδρα ἀδοξοῦντες) ὡς οὐδὲν μᾶλλον δόξοντες. 

6. ἀλλ᾽ ὅταν καὶ ἀπόντα ποϑῇ καὶ τῆς παρουσίας ἐπιϑυμῇ 1. 6. 
ὅταν καὶ συζῆν (συνημερεύειν) βούληται. Ουοᾶ απ δα τὸν ἔρωτα 
ἢαρτύθῦαν, αὖ 1ῃ Ὡμ]ΟἸ ἃ γ5 9. 10 (ατιᾶτην5. 118 ῥυῖὰβ θη πᾶο τ ἃ 
Ῥοπθυοϊθηθιῷ αἸΒΟΘΥ ΠΣ ΤΠ ΘΠ  Π 6.1.8) Οὐ ξαῦαγ, νἱθ5. γοτῶ 6556 αὰδθ δὰ 
1100 Ὁ 84 οχίν. δαποίδυϊπητβ. ---- [ῃ ἸΟΘΌΤη γϑγῸ δα͵ὰ5 αἰ ογθηίϊαθ, απ 
ἀπὸ τοῦ συζὴν ροὐϊίαν, γ8 9. 10 αὖ νβ 1. 2 14 τιδχίπηθ βιαροθββὶῦ αὐοᾶ 
ῬΘμΘΥΟΙ τὸ συμπράττειν πορ]σαπί. ϑ6ἃ νἱάοραπίαν οοτύθ αὐἰάδῃι 1108 
ἃ 1-- 10 ὈΟΠΘΥΟΙΙ 6586 αὐἱ νϑ]]οηὺ ἀπαντᾶν εἰς τὰς χρείας ἱ. 6. βοηϑεῦν 
καὶ συμπράττειν. 

Ἴ. φίλους οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι μὴ εὔνους γενομένους ἱ. 6. φίλους δι᾽ 
ἀρετήν γε 5θι τελείως: ν. γ8 12. 18. 

: 10. διὸ μεταφέρων φαίη τις ἂν ἀργὴν εἶναι φιλίαν ἱ. 6. οᾶπι οαϊ 
γοϊαπίαβ (τὸ βούλεσθαι γ8 8, τὸ συνϑέλειν γβ 1) δὰ οροτϑπι βυβοῖρίθπ 
ἄδτη ποη βαΐβοϊῥ. -- Ουἱᾷ νοῖοὸ μεταφορᾶς 'ἱπ πᾶ Δρρο!]αύϊοπθ.,, ἀργὴν 
φιλέαν “ Ἰπρϑὺ Νϑπηιὶ 81 Ῥγορυῖθ ἔργον διηϊοϊ ἶδ8 ποῚ ταΐπ 5 αἀσδ πη 1Ρ5108 
ΒΟΙΏΪΗΪΒ5, ΒΙΠΡΈΠΟΥΙ ΠΣ ΤηΘΙΤοΥτιπ (4 6) 6586 ἀϊοϊξαγ, ρῥγοΐθοῦο θϑάθιῃ 
οτημΐα, απᾶπᾶο τὸ ἔργον 5ιὺ ᾿πδοξατα τὺ ἱπίθοὔαμι 886 οοριὑθίμν, γϑοῦθ 
οὐ ρυορυῖθ ἀργὰ νοραθπηύαν. ϑοΠἸοοῦ ἀδὰ Αὐϊβιοξθ!οο οὐΐϊθιη 18 μετα- 
φέρειν αἰοϊδαν αἱ γοσθη ὩΠααδιὴ ἃ τπϑι αἰῶ ποίϊοπ δᾶ Ἰηβο δαπι 

: ἀχδηβθα]ουῖὺ: γοὶαῦ ααἱ εὔψυχον ποι δὰτῃ ἀϊχουῖϊῦ απἱ ἔουυϊβ οϑὺ, βθᾷ τὸν 
εὖ τὴν ψυχὴν ἔχοντα 112 ἃ 81-- 88. Ῥγδθίοσθδ ΥΘΙΌ, φαῦα μεταφορὰ 

Αυϊβυοὐθ!! Ἰμίθυ 811ἃ δἱὺ ἐπιφορὰ ὀνόματος ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ τὸ εἶδος 
(1451 Ὁ 6 854ᾳ.), 8606 δῦ αὐ ἴρ88 ποιηθῃ αποάᾶατη ἀπὶ εἴδει ἠᾷπαῦθηι Ρῥτο- 
ΡΥΙΌτα δἀάϊοαΐ Ἰάθιημαὰθ ἴῃ 8]10 τθρθυύατη μετενεχϑῆναι ἀϊοαῦ. Εχθιηρ]ο 
βὶῦ ἡ ϑυμοῦ ἀκρασία κατὰ μεταφορὰν λέγομένη: οτηπῖβ Θπΐτα ᾿πύθιηρθ- 
ταπϊδ, ῥσῖτ8 ἐπιϑυμίᾳ τινὶ ἀαία οβὺ νυν. 1149 ἃ 31- -94: ν8] μεταφέρον- 
τας λέγειν συκοφάντην τέλειον ἰα]ῖα: πᾶτι τὸ τέλειον οἴηπθ γιγύας δ 
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Ἥ πον 3 Ν ἃ ἢ ’ , Ὶ ᾿Ὶ 

ιἰὐταιιτίς ἂν αὐτὴν ἀργὴν εἶναι φιλίαν, χρονιζομένην δὲ καὶ εἰς 1 δ 

ἀμ ος συνήϑειαν ἀφιχνουμένην γίνεσθαι φιλίαν, οὐ τὴν διὰ τὸ ς 
΄ 3 ᾿Ὶ Ἁ Ἁ ς ’ ᾽ 

Ν χρήσιμον οὐδὲ τὴν διὰ τὸ ἡδύ οὐδὲ γὰρ εὔνοια ἐπὶ τού- 
, Ψ 

τοις γίνεται. ὁ μὲν γὰρ εὐεργετηϑεὶς ἀνθ᾽ ὧν πέπονθεν 
᾽ , . » ᾿ , δ τὰ τς τῷ ᾿ ν , 

1 ἀπονέμει τὴν ξεὕνοιαν, τὰ δίκαια δρῶν" ὁ δὲ βουλόμενός 
3 ᾽ ἫΝ , ᾽ , 2 ΄ 3 , 3 

τιν εὐπραγεῖν, ἐλπίδα ἔχων εὐπορίας δι΄ ἐκείνου, οὐκ ἔοικ 
» ’ 5 3 .-«Ἀ “-“ δ -Ἣ , 2.» 

εὔνους ἐχείνῳ εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἑαυτῷ, καϑάπερ οὐδὲ 
, ᾽ ΄ ΓἈΧΟῚ ͵ -» Ὡ ἀρεν τ η 

φίλος, εἰ ϑεραπεῦει αὐτὸν διὰ τινὰ χρῆσιν. ολῶς ὃ ἢ 

εὔνοια δι᾿ ἀρετὴν καὶ ἐπιείκειάν τινα γίνεται, ὅταν τῷ φανῇ 

18, δ᾽ ἡ] ΚΌΜ» δ᾽. 

αοίατμη οϑὺ 1091 Ὁ 14---290; γο] τὴν τελευτὴν κατὰ μεταφορὰν. αἰοἱ τέλος 
10. 28. ,,ὅτε ἄμφω ἔσχατα“. 

19. οὐ τὴν διὰ τὸ χρήσιμον (φιλέαν) οὐδὲ τὴν διὰ τὸ ἡδύ. Ηοο 
ἰσιτύαγ παροὺ Ῥθηθνοϊθηύία αὖ 851. Θογτοογαΐω βιὺ δὰ ρουίθοίαμιη οὖ γϑυῶμι 
τ οἸὐϊατα ἰγαάποαῦ. Ουδθ βθηϊθηζιδ, ἀβαῖθ δὰ οχίσ. οἂρ. ἰγδοαπαδ, 
ῬΙΠηασα Πἴο απδϑὶ ΟῚ ΔΡΡοβι ἤθη Ἰηξουύατ. 

18. οὐδὲ γὰρ εὔνοια ἐπὶ «τούτοις γίνεται: ἀλλὰ δι΄ ἀρετήν τινὰ 
μόνον (γ8 18. 19). Δάνρυβανὶ νἱάθίυαν 1165 Ὁ 86 πολλοὶ εὖνοι οὃς οὐχ 
ἑωράκασιν, ὑπολαμβάνουσι δὲ ἐπιεικεῖς εἶναι ἢ χρησίμους. Ῥοίπαθ 
δαΐθμι ἀθιηοπβίγαϊο ἢ. 1. παπᾶ ἴ8401}15. δἀάϊξυν ,,ὁ μὲν γὰρ...“ νβ 
14--18, ὕὺ οπίπτη οπιἐίατα αποᾶ Ρ6γ 1Π|ᾶτὰ τοῦ ἡδέος απ π]]ὼ πιθηίϊο 
Βὺ, τϑριιξθβ αὔϑιθβὸ αὐδ8 υἱψίτηδ, γβ 17, 18 βαπὺ καϑάπερ οὐδὲ φίλος, εἰ 
ϑεραπεύει αὐτὸν (τὸν ἕτερον) διά τινα χρῆσιν. Ἐχιὺ 1ριθαν Δ]1α 18. ἴῃ 
[811 βοοϊοίαθθ, αὖ ρυϊᾶθιι οοπδίαῦ (γ. δᾶ 115 Ὁ 21---1166 ἃ ὅ), ἑαυτῷ 
Ῥούϊα5. διηϊοιβ ααδτη αἰδουὶ, μα δ ϊδου δίαυθ νβ 17 ἑαυτῷ εὔνους 6856 
νἰἀοθεαίαν, γοϊοίαθ τῷ ἑτέρῳ τἀγαϑά, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνου ἕνεκα. Οτδο 
ααστῃ ἰΐῶ δἰπῦ, τοραύαπάστη ουὶῦ αὐταμα δ018. ὕππι ὈΘΠΘυΟ]ΟΥτ πὶ ΠΟΙΉΘη 
ἔπτα δ οΥατα ὑγὶ θα θπἄπτη 510 πθόπθ. Θαοᾶβὶ θπΐπὶ ρ]δοθαῦ 1Π8π|ὶ δἃπι]- 
οἰδίατι διὰ τὸ χρήσιμον ἈΡΡΘΊ]αΥΘ διηϊοϊ ίατη, αὖ γ8 12, 18 ϑούσμῃ ϑϑῦ,, 
οομβθηθαπθαση ουὶδ ἴῃ οϑάθτυη ἀυρυτηθηϊαύίομθ οὖ ῬγῸ Ὀθπθυ ]θηὐᾷ δ ΟΟΙΡΙ 
απδθ διὰ τὸ χρήσιμον οὐ πρὸς χρησίμους 510. ἴῃ τηϊπαβ: Ὡ60 Ὦθπθ- 
γοϊϑηὐϊω Πἰδὶ ργορύου νυἱγέαθθιη ουἱῦ πθαὰθ διηιοιθδ, Ῥυϑθίθυ ΠΠΠ|ᾶτὰ απ 
ὙΟΙΙ ὩΙΪΟΙ ΘΟΡαΪὐαΣ (γ85 17. 18). 

14---11, ὃ μὲν γὰρ εὐεργετηϑεὶς . .. ὃ δὲ βουλόμενός τιν᾽ εὐπρα- 
γεῖν κι τ. Δ. ἸΙίω αὐδουιθαῦ στη βἰηῦ ὈΘΉΘΥΟΙ ααἱ δα τιϑῦτη ϑαθτη 8Ρ6- 
οὐδηΐ, αὖ οὐ 11 ϑχαγαϊπθηΐαῦ αὐἱ δὰ δοοορύα απδοάδηι γοβριοϊαηῦ, οὖ 1ἰ 
ααἱ γγοβρίοίαπῦ. ΠῚ θηΐτη (οἵ μὲν) 58 βαρίπηῦ Ὀθηθυ θη δ ἃ 86 ἀ6- 
ῬΘΥῚ βοϊαπῦ, αὖ ποη Ῥοβδὶπῦ 60 8ΠΪΠη0 6580 ααἱ δα ΔΎ ρ᾽Θπάδτῃ αὐ} αὔθ 
1πὐθηύαβ δϑῦ; Ηἰ νϑιὸ (οἵ δὲ) δῦ Ἰρβϑίαβ οαυβῶ γοϊθπὺ δτηϊοαπι ΒΘ] τη 
6886. ϑαῦ ΠΟΙΪΠ6. ὈΘΠΘυΪουττη ἱπᾶϊρηὶ ϑυαπῦ: αὐ Θηΐπὶ ΟὉ 1ἃ αἰΐαπι 
Ῥθπ6 ΒαΌθια οαρὶῦ, αἰ 5101 δ8Ὸ 1110 {γαούαθ γοαππηᾶοῦ, 5101 ρούϊαβ αὐδπη 
ΑἸΘΘΥῚ Ὀ6π6 να]. --- ἤβπο διρυτηθηίαθίοηθιη αἀαθτη αἴ60 ἢ. 1. ῬΙῸΡΟΠΙ, 
ΠῸΠ ἀἴσο θαπᾶάθηι οἸηπΐηο γϑούδπι οὖ γϑυϑιη 6586; Υ. δα γνϑ 18. 

ἜΣΑΗΗΣ 
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το καλός τις ἢ ἀνδρεῖος ἤ τι τοιοῦτον, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν τιόῖα90 
ἀγωνιστῶν εἴπομεν. αν 

δ φιλικὸν δὲ καὶ ἡ ὁμόνοια φαίνεται" διόπερ οὐκ ἔστιν ““--------. 
ὁμοδοξία᾽ τοῦτο μὲν γὰρ καὶ ἀγνοοῦσιν ἀλλήλους ὑπάρξειν “Ὁ ΠΝ: 
ἄν. οὐδὲ τοὺς περὶ ὁτουοῦν ὁμογνωμονοῦντας ὁμονοεῖν φα- ὁ 
σίν, οἷον τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων (οὐ γὰρ φιλικὸν τὸ περὶ 5ὅ 
τούτων ὁμονοεῖν). ἀλλὰ τὰς πόλεις ὁμονοεῖν φασίν, ὅταν 
περὶ τῶν συμφερόντων ὁμογνωμονῶσι καὶ ταὐτὰ προαι- 

Ν 

τῶ - “νὰ . ἥ Ἴ ᾿ς ρῶνται καὶ πράττωσι τὰ χοινῇ δόξαντα. περὶ τὰ πραχτὰ ΄᾿“--“--- 
ἐροῖς τας δ θιὴ ἐπὶ α; .εὰ 
28. ΚΥυ τὰ κοινὰ. : . ͵-" 

20. καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀγωνιστῶν εἴπομεν: ααἱ Θηΐτη οουδῃἰ!- 
θὰ ααἱθυβάδιη ἕανθηὺ (1166 Ὁ 8ὅ 58.), φαὖῦ νἱγθαΐομη δογαπι αὐ ΡῈ] ΟΠτὶ- 
ἐααίποιη ἤ τι τοιοῦτον θυ δατηϊγαί. --- ὙΙἀθαῦαν ἰρσιδαν, 51 μδθο δὸ 
Ῥυίΐοτα ΘΟΙΩΡΟΒΈΘΙΙΒ, ΠΘΘΆΥῚ οαϊα δια αἰ πίθου οοείαμηίηδ, ὈΘΠΘυΟΪτ5. ἃ}1- 
οαἱϊ ἰαοῦαβ βἰῦ ἱπᾶθ φιλέαν διὰ τὸ ἡδὺ γ6] οὐΐαιη ἔρωτα παύατῃ 6556. 

2) Περὶ ὁμονοίας: 1161 ἃ 25. Ὁ 16 (1 6). ΟΥ̓ 1241 8 1ὅ--88; 1919 
ἃ 14--27. 

Ὁμόνοια, αὐβηιῖβ {{Ππ᾿π απουϊοϊξίαο, χα ἐξ ---Ὁ 4, δὲ ὑμέθυ χιιοβ δἱὲ ---Ὁ 16. 
232. φιλικὸν δὲ καὶ ἡ ὁμόνοια φαίνεται: αὐο ἐϊξα]ο δᾳ τα5 ἐγσαοίδῃ- 

ἀδ5 τϑξασξασ; ν. δᾶ 1166 Ὁ 80.ὡΌ. Νβοὸ αὐἱάατπδιη 6 ρυΐοσθ αϊβραϊαεϊομθ 
46 1Π|ἃ σοπβίαῦ, τἰβὶ αὐοᾶ ἴῃ Ῥγοοθιηῖο 110 ἃ 34 Ἰορίμηυβ ἡ γὰρ ὁμό- 
γνοιὰ ὅμοιόν τι τῇ φιλίᾳ ἔοικεν εἶναι κ. τ. Δ. Εδάρτη ἰσιθαῦ παθο ποέϊο 
ὅτι φιλικὸν ἢ ὑμοιόν τι τῇ φιλίᾳ Ηῖος ΔῸ τπϊξῖο, αὐὰπὶ αὐδοταῦαν αὐ “ 
ϑἷὐ, ὉΠ: δαμιθθίυν (γὰρ ν8 28 οὐ νβ 3). Ρυϊτητμη ϑηΐτη γ8 232-- -96 οαγο- 
ἐὰν π ὁμόνοια 6586 νἱάθαξαῦ πθϊοσπαθθ ααἰΠθοὺ ἀθ αὐϑ! θοῦ τῷ Ἰάθυη 
βοαδαηῦ (νοοῦσιν); ἀοῖπάθ ν5 36--Ὁ 4 1ἃ τϑυυτη σθητιβ ΟἰΓΟΌ ΒΟΥ ΠΥ 
εα αὐαοα Π]ὼ γουξϊποί. 

22 5. οὐκ ἔστιν ὁμοδοξία: Ἰιοθθαῦ οὐ πὰ γϑἔϑισθ αποᾶ τποχ γ5 34. 
δῦ ἴῃ ρατέθιη τοῦ ὁμογνωμονεῖν περὶ ὁτουοῦν τηοποίατ: ἡ μὲν γὰρ δόξα 
περὶ πάντα 1111 Ὁ 81. Νοαπθ δηΐτη ἰᾷ ἀσίίαγ αὖ τὸ διοδοξεῖν οὐ τὸ 
ὁμογνωμονεῖν αἰδοτγο Ἰηΐοσ 56 υἱάθαπέαν; βθᾶᾷ δγρυχηθηΐα ἀπὸ 5απξ 
οοτημηπηῖδ, απδϑὶ, απογατη ΔἸ θσατα 8 Ὁ ΠΟυ πΙθὰ5 ροεϊαν απὶ βθὰ ὅὃμο- 
δοξοῦσι 56 ὁμογνωμονοῦσιν (γ5 28), ΑἸΐθγαχμη 8, τοῦ ἀθ ααϊθαβ ο0π- 
βοῦν (γ8 34 3.). 

28. τοῦτο μὲν γὰρ (τὸ ὁμοδοξεὶν) καὶ ἀγνοοῦσιν ἀλλήλους ὑπάρξειεν 
ἄν: αἰϊαὰ οπΐτη τὸ ἀγνοούντων ἀλλήλους εἶναι, αἰϊαὰ τὸ εἶναι πρὸς 
ἀγνῶτας καὶ λανϑάνειν 1166 Ὁ 81. 

360. ἀλλὰ τὰς πόλεις ὁμονοεῖν φασίν: πρατθ ἷος πθὸ γ8 80, οἷον 
αἵ πόλεις“ ἀ6 Ῥ]αγῖθαβ οἰντξαξϊθυιβ οορσιζαμᾶστη δϑῦ ᾿πέθυ απδ8 46 δ]ϊασᾶ 
γ8 Θομγθηθυί, βθὰ ἀθ οἰνιθαβ ὑπ1π|8 οἰνιξαύῦβ ατὶ οοποοτάθηξ. Εὖ ἴῃ 
ϑδπάθιη πᾶπὸ ραγίθιη ἡ ὁμόνοια δοοϊρΙ Θαλοῦ ἀαῦτη 8ΔῸ ἰηϊο 115 
ὃ 232---20 6718 τηϑπέϊο βθγθὲ. ΑὉ δχϑρ!ο σὑϑῖὸ οἰνιίαιϊβ Θχουβαβ (ὅμο- 
νοοῦσιν Θηΐτη 5'πθὸ ἀθθῖο οἰΐαυη φυγαὶ οὐ ἴῃ τ ρυϊναίᾷ) ἔδθσθ βδοάθτη 
580 ἤποιι Ὁ 2 σϑυθυξϊ αν. πολιτικὴ φιλία. ἡ ὁμόνοια“; αὐδθαπθ τηθάϊα 
Βαηΐ, Βίης ἤάδθιη μαωθθεῦ, νυ. »δὴ“ γβ5 329. 

28. καὶ πράττωσι τὰ κοινῇ δόξαντα: σοομδοηβαβ ἰσίθαν 15 αἱ νοὶ] 
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ν ς - ᾿ ’ ν , ᾽ , Ν ς τθ7α99 δὴ ὁμονοοῦσιν, καὶ τούτων περὶ τὰ ἐν μεγέϑει καὶ τὰ ἐνδε- 1 ὁ 
» ἂν Ω 80χόμενα ἀμφοῖν ὑπάρχειν ἢ πᾶσιν, οἷον αἵ πόλεις, ὅταν 

-ν - κ᾿] ὰ 

πᾶσι δοκῇ τὰς ἀρχὰς αἱρετὰς εἶναι, ἢ συμμαχεῖν Δακε-" 
᾿ “.᾿͵᾿» ͵ “ . Ἐν ΨΌΣ τς Ω) δαιμονίοις, ἢ ἄρχειν Πιττακόν, ὅτε καὶ αὐτὸς ἤϑελεν. ὅταν 

Νν. [χὰ 

δ᾽ ἑκάτερος ἑαυτὸν βούληται, ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς Φοινίσσαις. 
» 3 » μναρ ἠσορ κμακώρ: οἱ γάρ ἐσϑ᾽ ὁμονοεῖν τὸ αὐτὸ ἑκάτερον ἐννοεῖν 

29. καὶ τὰ] ΚΡ ο. ἃ]. καὶ. 82. ΚΡ ἔϑελεν. 88. ἑαυτὸν] ΚΡ καὶ 
ἑαυτὸν. 84. ΚΡΤΙΡΜΡ τὸ αὑτῶι. ΚΡΤ,» εὐνοεῖν. ᾿ 

ἀργὸς 510 (γ5. 11) γ6] ῥγουβὰβ ἱποοηβίβηψίατη (γ. Ὁ 6, 7) ποτηΐπθ ὅμο- 
νοίας ἴῃ αϑὰ Ἰ᾿ηρτιᾶθ ᾿πᾶάϊσημβ 6586 οθηβϑίαν. 

29. καὶ τούτων τὰ ἐν μεγέϑει. ὍΛ ρυϊομυϊδαᾶο, αὖ νἱγύπθοβ πο 
ἰαηδατη αὐϑοᾶδηι 8564 γε] οὐηηΐπο νἰτίαβ ἐν μεγέϑει ἔπτη τουαπ ἔπτα 
Ποπμηϊηττη ροβὶίω ϑϑὺ (ν. δὰ 1128 Ὁ ὁ οὖ 7; 1232 Ὁ 28), αἴατπιθ ᾿πέθυ ἔου- 
ἐπηδβ 686 ἐδηύαμη γίτα παθοπῦ αὐδθ ἐν μεγέϑει 5. μεγάλα (1100 Ὁ 22-- 
2 54.) βαπὺ 5. μέγεϑος ἔχοντα (1886 ἃ 6): ᾿ΐω. ῬΓΟΌΔΌΠ6 δϑὲ, ποιηϊπατη 
ἈΡΡΘΙ]αὐϊοπθιη, αὖ ὁμονοεῖν ἀἰοαπέαγ, ἃ ΘΟηΒθηβα Θουστι πο ΘΟ πἰβὶ 
1Π ΤΩΡ 5 ααϊθαβάδτα οὗ σγυδυῖθιβ ΤΘΡὰΒ οηδθηὐϊδηῦ. 

29 5. καὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἀμφοὶν ὑπάρχειν: ἰογῦα δα αθιν ἐπρένος «ἃ 
αὐδηι Π]αβίγαπάδμη γ8 82. ὅταν δ᾽ ἑκάτερος“ --- Ὁ 2 γοἀϊζαγ: π60 51:6 
οδβᾶ. [115 ϑηΐὰ αὐδ Ῥυϊπηῦτη αἸσαμ Υ τὰ8 πὸη ᾿ΐῶ ἀθβουι θα αὖ 
τηΐηα8 γτϑοῦθ πὲ 801 ΠΟῚ ροββϑιῦ. Ὑοὶαῦ 81 ρῬιῦ]1ο6. ουἰάδτη ῬΥΔΘτ ΠῚ 
ἀθϑυϊποὗυν, ἀ6᾽ ἰβδύο ῬυϑθμϊΟ 88Πη6 ΘΟΠΒΘΗΒ ΟΠΪΌΠη ὩΡῚ ρούαουῦ Π66 
ἰάταθη ἰάθη ἐνδέχεται πᾶσιν ὑπάρχειν. Ναο ἀοβίἀογαθαῦαν, βὶ συϑυτμι 
αἸχουῖβ, τϑυαμη ΔΟσατα οΥ ἀθβουϊρῦϊο; 46 δηϊτηῖβ ρούμι Ποταϊπθατη γε] ἀ6 
οορτίθηα! γαὐΐοπμθ ρίαν, αὖ τὸ πραχτὸν 46 αὰὸ αμδουϊαῦ οὐηπθ5. ὑδη- 
απδπι ΘΟΙΏΤΠΠΗΘ. 5101 Οπὶ οούθυῖβ οομϑι θοῦ. Ναὶ Ῥυοῦϑιιβ ἰάθυη 51 6 
τ Ῥυθ]οῦ ΔρΡρΘΙ] θέσαν οὐμηϊθαβ οοηὐϊηρσογ ροξθβῦ; 510 δα βιηρα]οβ τϑῖθ- 
γαΐαν, απὶ ἰαπέθη. Βοπο Εἰπᾶθιητβ οὕτω δὲ δεῖ τῶν αὐτῶν ὀρέγε- 
σϑαι ὥστ᾽ ἐνδέχεσθαι ἀμφοτέροις ὑπάρχειν οὗ ὀρέγονται 1941 8. 21. 
28. Υ͂. δὰ ν8 84 5. 

84 5. οὐ γάρ ἐστ᾽ ὁμονοεῖν τὸ αὐτὸ ἑκάτερον ἐννοεῖν ὁδήποτε, 
ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ. Ουοᾶ ἴῃ ΡΥΐογθ ΤηΘηγΟῸ το]οῖδαν αὐ νοχ ὁδή- 
ποτε ἀοοοὺ 1ά6ο τοῖα αὐἰῶ ΟΠ 518 αἰβυϊηούσμη οὖ οἰτουτηβουιρύπηι, 
οϑὺ. Ἰέδααθ τὸ αὐτὸ τοοίθ μαροὺ (ΚΡ ἃ]. τὸ αὑτῶι); τϑοΐθ ϑηΐτη ἰδη- 
αὐδτη τηϑρῚ 8 ἀϊδυϊπούαπι ορροπῖψαν τὸ ἐν τῷ αὐτῷ 50. αὐτό. Ἐΐ ξονύαβθθ 
γβογῖρϑῖν Αὐϊϑῦ, ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ αὐτό. ΝοΉ 5αἰϊΐδ δὲ αὖ ὁμόνοιαν, 
᾿8ὲ οαγηάϊθην οηο γϑηι μιθηΐο Ῥἴιιγο5 ὁοπμοθρεγρηέ, γἶδὲ δαγάθην γθην ΤῊ, 
ἱφοάοηι Πιοηιΐνι6 φοϑβίξαην οοποορογῖηέ. υᾷ ἴῃ βθηὐθηὐϊἃ βὰὸ 7016 δᾶ ΠΟ 
ἰἰουαῦ αὐῶ τηρᾶο γ8 39 ἤαρι αν: πορ γοπὶ αὐϑοουπαθθ οϑὺ (τὸ 
αὐτὸ ὁδήποτε) 6 πυϊηθῖο τῶν πρακτῶν καὶ τῶν ἐν μεγέϑει 6556. Νρο 
ὑμιηθη ΠΘΡῸ Ἐπαἀοτησπι οὖ ἴῃ 8 (ν. δὰ γ8 239 5.) βοηϊθηξϑηι μαπα τηδ]θ 
ΘΧΡΘα ν͵586 αυῦχα 1241 ὦ 80 τησ]ῦο ἔοι] ὰ5 βου ρογοῦ ἔστι δ᾽ ἡ ὃμό- 
νοιὰ ὅταν περὶ τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι ἡ αὐτὴ προαίρεσις ἤν μὴ τοῦ 
ἑκάτερον ἀλλὰ τοῦ τὸν αὐτόν. --- Οὐἰθτι5 γοτὸ ρ]αοοὺ τὸ αὑτῷ ἕκάτε- 
ρον ἐννοεῖν ὁδήποτε, 115. ἰδίου αἰῶ βυδάθπαατη οδὺ αὖ ὑδ]6 πὶ τιϑὰ πὶ γΘΥΌΪ 
ἐννοεῖν ΘΧΘΙΉΡ]18 ΘοΙηρτοθθηύ. Ταπύστη θηΐπη ροϑὺ αὖ ἐννοεῖν ἀϊοαίαν 
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το ὁδήποτε, ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ. οἷον ὅταν καὶ ὃ δῆμος τιοῖ 8 

καὶ οἵ ἐπιεικεῖς τοὺς ἀρίστους ἄρχειν οὕτω γὰρ πᾶσι γῈ 1161 "» 

γνεται οὗ ἐφίενται. πολιτικὴ δὴ φιλία φαίνεται ὴ ὁμό- ἥξω 

νοια, καϑάπερ καὶ λέγεται" περὶ τὰ συμφέροντα γάρ ἐστι ᾿᾿ 

ε χαὶ τὰ εἰς τὸν βίον ἀνήκοντα. ἔστι δ᾽ ἡ τοιαύτη ὁμόνοια 
ἐν τοῖς ἐπιεικέσιν᾽ οὗτοι γὰρ καὶ ἑαυτοῖς ὁμονοοῦσι καὶ 5 

-ἀλλήλοις, ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὄντες ὡς εἰπεῖν᾽ τῶν τοιούτων 

γὰρ μένει τὰ βουλήματα καὶ οὐ μεταρρεῖ. ὥσπερ εὔριπος. 
βούλονταί τε τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα, τούτων δὲ 

καὶ κοινῇ ἐφίενται. τοὺς δὲ φαύλους οὐχ οἷόν τε ὁμονοεῖν 

πλὴν ἐπὶ μικρόν, καϑάπερ καὶ φίλους εἶναι, πλεονεξίας 10 

ἐφιεμένους ἐν τοῖς ὠφελίμοις. ἐν δὲ τοῖς πόνοις καὶ ταῖς 

8ὅ. ροβὺ αὐτῷ ἴοτί. ἀἀάἀοπάτπμπη αὐτό, 
2. δὴ 6 οομ].; δὲ ΒΕΚΚ. ο. 11. . 4. ἀνήκοντα] ΚΡ εἰκότα. 

ααἱ δἰϊουὶϊ δασϊα ἀδἀαϊοίαττι 5ιῦ, αὖ δηϊτηαβ απὸ γοϊαπηαβ ΟΥ̓ ΠΏ ΥἹΧ 
νἱἀθαύαν ἐννοεῖν. ϑ'8δηθ Ῥσορυῖαμι ἀϑαμη γΘΥΌΪ Πα]. Ῥοϑγοὶρίαβ νϑὶαῦ 89 
Ὁ 12 οἷον εἴ τις ἰδὼν ὅτι ἡ σελήνη τὸ λαμπρὸν ἀεὶ ἔχει πρὸς τὸν ἥλιον, 
ταχὺ ἐνενόησε διὰ τί τοῦτο; γν6] 468 Ὁ 1ὅ παρὰ τὸ ἐνύπνιον ἐννοοῦμεν 
ἄλλο τι (οἴ. 408 Ὁ 18. 2ὅ; 480 Ὁ 1. 10; 720 ἃ 18). Ιὐοηαπθ ἔννοιαι 
βαηὺ απδ6 ταῖς φαντασίαις καὶ ταῖς αἰσϑήσεσιν ορροπαπῦαγ ταϑη 8 ρ61- 
οθρύϊοπθα 101 Ὁ 165αᾳ. (686 Ὁ 22: 981 ἃ 6: ἴῃ Νῖο, γ. βυθβίδπἝ γι 
1171 ὦ 82; Ὁ 14; 1117 ἃ. 1; 1119 Ὁ 16). 

2. πολιτικὴ δὲ φιλία φαίνεται ἡ ὁμόνοια (ΒΘΚΚ.): 501. πολιτικὴ δὴ 
φ. Ησο Θδηΐτη υαπίνγουβ αἰβρυΐαϊίο 80 [τηϊϊο βρθϑοίαραῦ; ν. δᾶ ἃ 36. 
Βαῖο οηΐτη απ νβ 8 δἀδϊξοῦ περὶ τὰ συμφέροντα γὰρ““ ἴζὰ. ἰαπύατη 
Βα ΐβοῖῦ 51 τὰ συμφέροντα καὶ τὰ ἀνήκοντα οορϊξοπέαν ἐν μεγέϑει ὄντα 
(α 29) δἰαπθ κοιρφά (νυ. δᾶ ἃ 29 3.): πἰτηΐσατη ἀθπογαϊπαῦίο αὖ Ιοαπππΐαν 
ἃ Ῥούΐοτο ρατίθ ἢὺ. --- Θυδτ γοῦὸ δυηϊοϊ ίατα Αὐἱϑὺ. ἀϊοαῦ πολιτικήν, δὰ 
1101 Ὁ 18 δχροβυήτχητιβ. 

4. ἔστι δ᾽ ἡ τοιαύτη ὁμόνοια... ἨΗΐπο αἸέοτα ρᾶτ8 ἄρ. ἱπομοδίατ. 
Αἀάϊο ρυοποιηΐπθ ἡ τοιαύτη ἱπάϊοαυὶ νἱἀθαξαν -- 4 αποᾶ ρῥυΐοτα πο 
ἰδβίμπξαν --- 6556 δἐϊδτη ἃ]ΐατη ὁμόνοιαν, δῦ οὐ φιλικὴν (γ. Ἐπ. 1941 
ἃ 16 ἡ ὁμόνοια ἡ, φιλική) ἀαῦ ᾿πξονϊουῖβ σϑηθυῖβ (ἔοικε δὲ καὶ ἡ ὁμόνοια 
οὐχ ἁπλῶς λέγεσθαι... ἑτέρα δὲ καϑ᾽ ἣν καὶ οἵ φαῦλοι ὁμονοοῦσιν 
1241 ἃ 38--97). 

ὅ. καὶ αὑτοῖς ὁμονοοῦσι γ. 1166 ἃ 18 Ξα. - 
10. καϑάπερ καὶ φίλους εἶναι: τοϊαξατη Ποο δα, πλὴν ἐπὶ μικρόν" 

οὐ τόβ, 81 ρ᾽δοθῦ, ἱπίθυραπροπάσιη Βαύϊο θηΐμι ρου ποῖρδ}15 βοπἐθηξϊδθ 
οὐχ οἷόν’ τε Βαρτἰατοῦ καϑάπερ οὐδὲ φίλους εἶναι. --- Τ)6 τθ γ. πηρτῖ- 
γὴβ 1109 Ὁ ἢ (ὰ ᾳ. 1. ν.) οἵ δὲ μοχϑηροὶ τὸ μὲν βέβαιον οὐκ ἔχου- 

: σιν" οὐδὲ γὰρ αὑτοῖς διαμένουσιν ὅμοιοι ὄντες" ἐπ᾽ ὀλίγον δὲ χρόνον 
᾿ γίγνονται φίλοι χαίροντες τῇ δ ά μι μοχϑηρέᾳ“". 

11. ἐν δὲ τοῖς πόνοις... ἐλλείποντας: 1ὰ αὐοᾶ ἰΐοτη πλεονεχτούν- 
ἷ τῶν οϑὲ; βϑτη τὸ μεῖον κακὸν δοκεὲ ἀγαϑόν πως εἶναι 1129 Ὁ 8. 
; 

΄ 



008 ἈΒΙΒΤΟΤΈΕΈΠΙΝ ἘΤΗΙΟ. 

161 512 ἀξιτουργίαις ἐλλείποντας" ἑαυτῷ δ᾽ ἕκαστος βουλόμενος ταῦτα 1 ὁ 

τὸν πέλας ἐξετάξει καὶ κωλύει" μὴ γὰρ τηρούντων τὸ κοι- 
νὸν ἀπόλλυται. συμβαίνει οὖν αὐτοῖς στασιάξειν, ἀλλήλους 

1 μὲν ἐπαναγκάξοντας, αὐτοὺς δὲ μὴ βουλομένους τὰ δίκαια ποιεῖν. 

12. ἑαυτῷ δ᾽ ἕκαστος βουλόμενος ταῦτα... Ὁ 14 τὸ κοινὸν ἀπόλ- 
λυται. 1ϑέα ὑθ670 πλεονεξίας ἔφεσις Ἠδοοββαγίο οοηοογαϊαμι οαροϊἶξ: φιιο- 
μίαν θη ἴηι 66 ϑιρροέτέ τὐηαθ ΟἩλγν68 γἴνι5 δὲδὲ αγγίρίαηξ, δὲ Ἰαθογθ8 8ιι}- 
θωηέν" αθγαγιηιιιθ διυδιουφέν)" Ἡδοθ886 ὁδὲ, βἰησιῖί, τὲ υοἱέγξ υὑγυϊυογ βάλη 
γόηι ρογαϊ, πον, ροβϑιυέ μόν αἰξογοβ ἰγυυϊέοβ ργοϊυδονθ ἃ {γπιοέιι, αα ρογ- 
ἑαημάα οπέγα οὁ06676. ϑοιηθθηξί μαπὰ ἀυθρῖα οϑὺ; αὖ ἃ νοοαθα]β, ααστῃ 
ΤῸ8 ῬΘῚ 886 ψαυϊὰ ῬϑοΒ γΘ 18. ἀθβου θα δαγ, ΠΟῚ ΟἸΩπἶ5 δια ὈΙσ αἰΐαβ αθβῦ. 
Νούαβ ἱπ γϑυῦο ἐξετάξειν 88 (αὐ ἴω ἀϊθατη) οὖ 7υ8]οἴα}158. δὸ ἐμϑογοθὺϊ- 
οὐδ; 804 Πα]. Ἰοοὶ ργορυία πούϊο 6 Ἰοθὸ 1271 Ὁ 14 ρουβριοἰαύαν ϑραγέαηὶ 
κακῶς εἰσφέρουσι" διὰ γὰρ τὸ τῶν Σπαρτιατῶν εἶναι τὴν πλείστην γῆν 
οὐκ ἐξετάζουσιν ἀλλήλων τὰς εἰσφοράς, εἰ ἑία ρον νην ραγιι ροηαιηέ. 
Εν ἰριθαν ἐξετάξει τὸν πέλας οὐδογυαὶ φιυνΐδηινθ γοϊίψινοδ Ἠ6 αιιῖβ απ 

᾿αὐϑεην εἰθδῖΐο φια)ογοηὶ οαρίαΐ αὐτὸ ηιοϊοδέϊαγινην ραγέϊ 86 βιδίγαϊαΐ; καὶ 
"κωλύει οὐ ἐπέογοοαϊέ δὲ υο ἢο6 τυοἱ ἐπι αὖ αἴίχιιο ἐοηιέαγὶ 8θγηβον λέ. ῬοΥ- 
ΒἸθαγ μὴ γὰρ τηρούντων, 80. τὸν πέλας ν6] ροὐϊιι8 ἀλλήλους: 5᾽οαὺ δβὺ 
1810 ἃ 8 κοινὴ δὲ φυλακὴ πάσης μοναρχίας τὸ μηϑένα ποιεῖν ἕνα 
μέγαν, ἀλλ᾽ εἴπερ, πλείους" τηρήσουσι γὰρ ἀλλήλους 5ἰτα !Ἰὔθταπθ τηρεῖν 
τοὺς νέους ἂρ. ΡΙαῦ. Τιοσο. 880 8. 

1ὕ. ἀλλήλους μὲν ἐπαναγκάξοντας: οορ!ὐαίοηθ δἀάδ5 βῖνθ ἰ46πιὶ αυοᾶ 
τῷ ἐξετάξοντι καὶ κωλύοντι οταὺ Ῥτοροβιδαμη βἶνθ τὰ δώικαια ποιεῖν“ 
αὖ γουθα βοασαηΐαν: αὐχασηαθ Θηΐτη ἰάθη θβὸ. -- 

8) ἀπορία περὶ εὐεργετῶν τὲ καὶ εὐεργετηϑέντων φιλήσεως: 
1101] Ὁ 11--[168 ἃ 21 (1 7). 

φικαονλιώ" φιυυὶ βαὲ μὲ τὲ χιυὶ δοηοφοία ἐγ. αἴῖο8. οογευιϊογῖγιέ 8οϊθαγιέ 608 τη 
χυιοβ βίης οοἰϊαία ἠιασὶβ ἀπιαῦὸ χιαην ὧρϑὲ αὖ ἐϊ{|8 αηναγιέμ. 

1) 71)ιοφιυγέ φιυυΐάφην (γγ66 ἐθηιογο αϊοιη), πορυΐγινην ταξμγαηι 60 [6716 
οὐ μποδὲβ οογαὲ δηξ αὶ φιυῖδιιβ ἀοδίξαην σγαΐίαηι οαϑροοίθηνιδ, αὐ ηνίγυνβ 801- 
ἐϊοϊέϊ βἴηυνι8 (16 δογην, βαϊέθ χιυίδιι8 ἐρδὶ ἀοθθαηνιδ ---[101 Ὁ 28. 

2) Αἰαηιθη, φινύην αρογ ιν 8ις, ἑάθην ὑδἱ αρια 608 αὐοοίάογο, χιυὶ γμμῖ- 
ἰώην 8ρθην {ένα γϑηνιγογ αἰτογῖβ ϑοηουοϊομίλαο παϑοωηί, αἰξίνι5 ἐην ἡναξμ ας 
᾿μυριαηναθ γαϊίοηθην ἀοβοοηαοηάιην ογἱέ, τοτὲ υδγυθην Ἰυμι7γιι8. γοὶ χιαϑὲ Κογίεξηι 
ἐμιἀαροηιι8 --- 88. , 

8) φιιοά φημι 7αην χιναογλξιν, ἰαξίυιδ ραϊοί. (Οὐμωδοιιια ορογὶδ ορὶ- 
ἤοθηι ηνῖγο χιοάαην ἀηιογ6 τὰ αηιρϊοοίδ οοηδέας χιοί {δοογῖέ. Αἐφιιὶ ἐδ χιυὶ 
αἰξογίιι8 ϑοηοβ οὐδ αὐιένι8 μογὴέ γοοίθ 070 ἐ{ϊ{ιι8 φιυαϑὲ ορεγθ Πιαδοθέψιων. 
(ὔγσο εὐ οοάθην αὔιοῦθ [ουεσθύξι" χοο οηιγυΐηο ορόγα αὖ ορίβοῖδθιι8) ---1108 
αι ὕ. Νεο Ἰαΐοί οοηιηυιγυῖβ ᾿ιαγυίν γογιν οαῖιδα. Οὐαγιηι σΐψιο χμοά ἴρ86 
6δὲ; ϑιθι8 αθόηᾶο; τέαγιια χιοηίαην αοἰλοηθηιὶ ποβίγαην ἤν ΟροΥῈ ηιαϑὲ 
ἀθρογίηινδβ, χιυϊάψινο δἰηλνδ 67 ορόγα ποβίγα ηναγῖ[εβένην βαΐ, παξύγας χα- 
ἄαηι ἴογ6 ουογῖέ, μὲ ορόγα μοδὲβ βἰηυϊ ον οαγα 8ἰηὲ αἴχιο ἐρϑίηι τὸ εἶναι 
--1108 ἃ 9. . ; 

Ὀὴ)ὴ ργαρίογοω ἐδ φιυυνὶ ὕθηθ ἐθοϊξ ἐγ αἰξογο βιό ψιοαάαηι ἀδοιι8 ᾿αθεΐ, 
χο φανάρι; ἐ{|π6 σογὸ χιυά βιρύην ἔθ ϑοηοῆοο πανοαξ ργασίον αἰλῳιναῦυ 
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(52. ἔρια 

Ὶ 
1 οὖν: δὲ εὐεργέται τοὺς εὐεργετηϑέντας δοχοῦσι “μᾶλλον τοτθιῖ οεξῆρ 1 

φιλεῖν ἢ οἱ εὖ παϑόντες τοὺς δράσαντας, καὶ ὡς παρὰ Ἢ ἩΕΝ ξεως 

λόγον γινόμενον ἐπιζητεῖται. τοῖς μὲν οὖν πλείστοις φαί- ὟΝ 4. -ἘΣ 

νεται, ὅτι οἵ μὲν ὀφείλουσι τοῖς δὲ ὀφείλεται" καϑάπερ οὖν 90 ἱ «...-. γκ5.. 
ἐπὶ τῶν δανείων οἵ μὲν ὀφείλοντες βούλονται μὴ εἶναι οἷς : 
ὀφείλουσιν, οἵ δὲ δανείσαντες καὶ ἐπιμέλονται τῆς τῶν Κι-.ἐυἴκον 
ὀφειλόντων σωτηρίας. οὕτω καὶ τοὺς εὐεργετήσαντας βού- ;΄ 
λεσϑαι εἶναι τοὺς παϑόντας ὡς κομιουμένους τὰς χάριτας, 

τοῖς δ᾽ οὐχ εἶναι ἐπιμελὲς τὸ ἀνταποδοῦναι. Ἐπίχαρμος 2ῦ 

18. οἵ εὖ] ΚΡΝΡ εὖ. 22. ΚΝ» οἵ δανείσαντες δὲ καὶ ἐπιμελοῦνται. 

μεϊϊξαΐοηι  (---ἃ 12). ϑοιϊϊισεέ 8ἴυε δ ργαοβοηέὶ «ἰοϊοοἑαἰϊοη!α χιναον έν, 
αὐιυξιγγλίην χιο Πογηοδίο {αοέμην 6ϑέ, 8ο( (ασοορέαθ) εἰ ξα ἐδ {γιροέτι8 οοῖ6- 
γον σοΟΉ βιιηυϊξῦ; 8ῖυ6 τιθηιογίαην γοὶ ργαρίογίέαθ βρεοίαβ, Πιορποβίο Καοίς 
μιδηιογία βιαυΐθ, αὐ αἰἰϊϊξα δ 8ὲ οηληῖηο απο εβδὲ ηνεῖϊέο οδέ ηυιι8 
-- 1108 ἃ 19. 

96) Τοίμαο ἀϊφομάο ον ργαὐδέαγο ργοθαθῖϊ ο5ὲ φιυὶ (ψιιοηίαηι ἐδοὶέ 
δόηδ χίαθ αἴΐον ἐγν 86 οοἸϊαία γεοὶριοραέ ἑαηένηι) οηυρῖμο ἀσόπάο 6αοοιϊ τς 
-- 1168 ἃ 21. 

4) Τορΐψιιο χίαθ οἰθηὶ Ἰαῦογα σοΉ δοέα δύμξ σαγίογα 6886, τεΐ ηιαΐγιηιι 
μια]οῦ ἀπιὸν χὸ παΐοβ ὕγας ραΐγέθιιδ απιρίδοἰινίι" οδέοηαϊέ. Αἐφιὶ δθηε- 
ἤοῖα ἐαοίϊζιι8 αοοὶρὶ χιιαην σοηραγαγὶ Ἡμθηιο Ἠδϑοϊέ -- 1108 ἃ 21. 

Εχ Εὐυάοιηῖβ οἵ. Η 8, Ὀτογθ οαραὺ απὸ στον ββίτηδ, ααδθαῖθ οὖ σϑ- 
γίββίτηα οχ ΝΙΘοσηδομθούατη αἰβρυύαθοπμθ ἰὰπὶ βοῖΐθ δὺ οοποῖπηθ ρτορο- 

. παπίαγ, αὖ Θρίζοτηθ τϑούϊαβ οοη θοῦ Υἱχ οοσιίαν ροββιῦ. 

18 5. καὶ ὡς παρὰ λόγον γινόμενον ἐπιξητεῖται: οϑὺ ἰσίξαν οὐ Παθο 
ἀπορία: ν. δὰ 1104 Ὁ 32. Ὁ λόγος δαΐοῃ παρ᾽ ὃν γίνεται ἀϊοαθαν ὁ 

᾿ τοῦ δικαίου 6556; γν. Επᾶ. 1241 ὁ. 81 δοκεῖ δὲ δίκαιον εἶναι τούὐ- 
ναντίον : εἰτηΐγατη αὐ τῷ εὐεργέτῃ ὡς ὑπερέχοντι τηδιρ]5 ἀτηᾶπάο οὖ μο- 
μοτᾶπαο τϑροπάαίαν αποᾶ ἴρβ6 Ὀ6η6 ἴδοϊαπᾶο 9108 ρτγδθβϑυϊοιθ. ᾿Θπδπι 
Ιθσθιι 51 Πουηΐηθ8 ρσορίθυ σαΐϊσατθ αὐοάάδπι υϑβίθτη (αὖ νβ 30 --- 28 οχ- 
Ῥομθαν) ποο!σογθηῦ, πὸη οββοῦ αἀποα τηϊγαγθσηαν. ἴῃ, αὖ ἀοἰπᾶθ δυϊη- 
οἰδαν, πϑίθγαθ αὐϑάδτῃ υἱ οοδοίϊβ θὰ, δομἐϊηρστιηῦ ααϑ οοηΐτα 751 τα ϊο- 
ποιὰ Ραρπδηῦ, ἀπ ἰἐα ὈΪ5. βαύβηθ Εἰ οουαπι βοϊθηὐδθ ἔθοθυϊῦ ααἰ ἀθμιοη- 
βυγαγοῦϊέ ὅτε ϑάτερον μὲν (τὸ μᾶλλον φιλεῖσϑαι τὸν εὐεργέτην ἢ φιλεῖν) 
δίκαιον, ϑἄτερον δὲ (τὸ μᾶλλον φιλεῖν ἢ φιλεῖσϑαι τὸν εὐεργέτην) φυ- 
σικόν. Ν(ο ἰδηθη Αὐἰξύ. Ἰοησὶαβ ἀπδουθ μα. ρτόρυθββιβ οβϑὺ Υ. δα 1168 
Ὁ 28. 24: δὰ 1161 Ὁ 19 (1162 ἃ 239 54.): πᾶ δηΐτη βθ4θβ πυυ]ύαθ ἀ1ἢ- 
οα] ας 18 οβῦ, 

9ῦ 5. Ἐπίχαρμος μὲν οὖν τάχ᾽ ἂν φαίη ταῦτα λέγειν αὐτοὺς ἐκ 
πονηροῦ ϑεωμένους. ἘΣ ΡΙΟΠαγτηθτη, ῬΥϊποίρθιη οοτηοθαϊεθ ϑ5᾽οαϊαθ, οα]5 
γ6] βϑηὐθηδιτη 8] δ πὶ γ6] ἀϊοΐαμη ἢϊο 1116 γοϊαΐ 1724 ἃ 38: 1010 ἃ 6: 
1086 ἃ 16 Αὐ]ϑίοὐθ]88 ἰαυσάδνιδ, ἀϑὰμ 6856 Ἰοαπθ μα] ρθπθυθ λέγειν ἐκ 
πονηροῦ ϑεωμένους, ποη Ῥαταργαβίδθ πθο 5680}. ὑθβοϊθαβ ογθαϊμηαβ, βϑα 
Ἰρβὶ ῬΒΠ]Όβορμο. ΥΟΧ γϑῖὸ ᾿ἰβϑέα δὰ δποϊριξομη πἀβᾶτῃ αρύα ογαὺ, αὖ 8]}- 
απβ οὖ ρυορυῖθ ἐκ πονηροῦ ϑεᾶσθϑαι ἀϊοογοίαγ απἰ, αἀπθτῃ 6χ ἱπίαθο 

Αὐἰξὲ. Ἐπΐο, 89 οὐδ τ τὠμωωμμμμμἑἑμμμμμμμμ ἿἿΝ 
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3 , " ΑΝ 

ποιυϑομὲν οὖν τάχ᾽ ἂν φαίη ταῦτα λέγειν αὐτοὺς ἐκ πονηροῦ 11 
ϑεωμένουῤ, ἔοικε δ᾽ ἀνϑρωπικῷ᾽ ἀμνήμονες γὰρ οἵ τὰς ἡ 
χαὶ μᾶλλον εὖ σ' ὶ “λους ὑκοξα μ πάσχειν ἢ οἰεῖν ἐφίενται δόξεις δ᾽ 

“ἀμεβιλ εκ τ βι φυσικώτερον εἶναι τὸ αἴτιον, καὶ οὐχ ὅμοιον τῷ περὶ τοὺς 

Ὶ -[' κόλπον ἃς 80 δανδέίσαντας" οὐ γάρ ἐστι φίλησις περὶ ἐκείνους, ἀλλὰ τοῦ 

ω 

δι 

" σώξεσϑαι βούλησις τῆς κομιδῆς ἕνεκα᾽ οἵ δ᾽ εὖ πεποιηκότες 
φιλοῦσι καὶ ἀγαπῶσι τοὺς εὖ πεπονϑύότας, κἂν μηϑὲν ὦσι 

δ χ ΖΔ “χρήσιμοι μηδ᾽ εἰς ὕστερον γένοιντ᾽ ἄν. ὅπερ χαὶ ἐπὶ τῶν 
τ αμεβρίλμς ὩΣ νὰ τεχνιτῶν συμβέβηκεν" πᾶς γὰρ τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾷ 
ἌΝ “ ὌΦΕΩΝ 8ῦ μᾶλλον ἢ ἀγαπηϑείη ἂν ὑπὸ τοῦ ἔργου ἐμψύχου γενομένου. 
ΕΣ 1108 « μάλιστα δ᾽ ἤσως. τοῦτο περὶ τοὺς ποιητὰς συμβαίνει" ὑπερ- 

ἀγαπῶσι γὰρ οὗτοι τὰ οἰχεῖα ποιήματα, στέργοντες ὥσπερ 
τέχνα. τοιούτῳ δὴ ἔοικε καὶ τὸ τῶν εὐεργετῶν" τὸ γὰρ εὖ 

29. καὶ οὐχ] ΚΡΝΡ καὶ οὐδ᾽. 

ἴοοο βρθούαγθῦ, ποῆ γϑοῦθ 46 βρθούδοι]ϊο οθηϑυιϊββθὺ, οὐ 1βάθιη ψϑυθὶβ 
οδρθυθῦαν ααἱ ἴπ΄ πϑ]δτη ρᾶγύθιη γ68 δοοὶρουθὺ ααοηϊδηὶ οχ βγη α- 
ἀἴη86. βα8θ ργαν ρα 8 τ] ατιοβ δθβυϊτηνθῦ. 

21. ἔοικε δ᾽ ἀνθρωπικῷ 586. αποᾶ ἀϊοιμηὺ 6586. ἀνθρωπικὸν Ἶδπὶ 
14 νοοαύαγ αυοαοαπαιθ ρα Ρ]θγόβαιθ γψϑ] δρυὰ οαρίάσχμι σψα]ριιβ οϑί: 
ἴμο Θῃΐμὶ ᾳγ6 τοὺς πολλοὺς ν8 27 γε] μοχϑηροὺς ἌΡΡΘΙΙοβ; οἵ. 1105 Ὁ 
2ὔ 8ᾳ. (ααϊ Ἰοοὰβ 51] ηλτι8 δῦ). -- ἀμνήμονες γὰρ οἵ πολλοὶ. 
οβύθμαϊξαν τὸ ἀνθρωπικόν; Βεα ἴΐῶ αὐ αἸύουῖτια. ρανθϊβ (τῶν εὐεργετησάν- ᾿ 
των) ἴῃ γϑυρὶβ οουξθ γαξῖο πα]]ὰ παθθαύαν. 564 γτ ἴΐϑιῃ ἀνθρωπικὸν 
αποὰ ἀρ 1118 νβ 22 ---4 ουαῦ ἀϊούμσμη; πϑιῆατθ,, ἀνθρωπικὸν τὴν ἐπι- 
κουρέαν μὴ διωθεῖσθαι" 1168 Ὁ 24. Υ δὰ 1118 ἃ 8. 

29, φυσικώτερον (γ. 1108 ἃ 8 τοῦτο δὲ φυσικόν) Ὡρρο]]αύαν 1 
αὐοα πιᾶρὶθ ἱπηαύατα δἰαπθ ᾿πρθησαχῃ οϑὺ αὐδτῃ 1146 οαρίἀογατῃ ταὐϊαη- 
οαἶδ6 αὐφιπαῦδτη βαηὺ ἀνθρωπικαί. 

80. οὐ γάρ ἐστι φίλησις περὶ ἐκείνους: δτηδηίαμη ποιηΐηθ οἵ δα- 
νείσαντες Ἰηαὶρηϊ βαηὐ, Οὐγὴ Ηἰπηγαση φίλησις Ἰδτι 6586 πϑρδύαν ἢΪδὶ 
φιλία εἰν οὐ βούλησις ἀγαϑῶν ἐκείνου ἕνεκα. ΝΆΠΕ ἰρίθαν οεῦ τῶν 
ἀψύχων φίλησις; αἰδυϊποϊομοβαιὰθ απαθᾶάδπι ααδ 110 ὃ 31--81 ρῖορο- 
βιύδθ βϑαηῦ ᾿πϑηθ8 νἹἀθαπύαν. Αὖ ἴῃ Αὐιϑύοίθθ ποὺ ἔθγθπάστη δῦ αὐοᾶ 
ἰηὐθγάσμη πούϊομπτη Ὑ]ηῚ τὴ ἰοοῸ ΑἸ οηῦου ᾿ηὐθματῦ, 41115. θαηάθηι τ6- 
τηϊυυιῦ φαὺ οθχξθ 1086 ΤΩΪΠῸΒ οὐβθυγϑῦ. ΄ 

82 5. κἂν μηϑὲν ὦσι χφήσιμοι μηδ᾽ εἰς ὕστερον γένοιντ᾽ ἄν 
'. 68. κἂν μηϑὲν ὦσι χρήσιμοι μήδ᾽ ἐλπὶς ἢ τοῦ γενέσϑαι ἂν εἰς ὕστερον 
χρησίμους. ϑυρρτγοθθῶ Θδαΐπὶ αὖ ἰἰὰ ἀϊοαᾶτη ἴῃ ΔἸ ΘΥῸ τα γ0 οοπβίσα- 
οἴϊομθ αὐτὰ Ῥαυύίουϊω ἐὰν βαρτἐαθαῦ, Π]αύτιβ δῦ βοπξθηξίδθ οὐδ ορίδ- 
ἀἶναθ οὐτὰ ρεύϊουϊα ἄν. 

8. τὸ γὰρ εὖ πεπονθὸς: ἰρδχα Ποιηΐπθπι, ἴθ ἀαθπὶ ααἷ8 Ὀοποβοῖα 
οομδα]ογιῦ, δ᾽ὰ5. ορουῷ οοπξθοϊαμη 6886 ἀπθιθαῖβ ἴσο ΟἹ ϑϑπάθη 
Ἰρίθαν ἔδυ οδαβαμι Αὐὶβὺ. βουϊρβιῦ τὸ εὖ πεπονϑὸς πϑαπ ὁ εὖ πεπον- 
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κῷ μὰν ὦ -» ᾽ -» - “᾿ 

11 πεπονϑὺς ἔργον ἐστὶν αὐτῶν" τοῦτο δὴ ἀγαπῶσι. μᾶλλον ἢ 1168 κά 

τὸ ἔργον τὸν ποιήσαντα. τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι τὸ εἶναι πᾶσινδ “:. 0. 

αἱρετὸν καὶ φιλητόν. ἐσμὲν. δ᾽ ἐνεργείᾳ" τῷ ξὴῆν γὰρ καὶ βϑας “-ν 

πράττειν. ἐνεργείᾳ δ᾽ ὁ ποιήσας τὸ ἔργον ἐστί πως" στέργει ὅ συνε τς 

δὴ τὸ ἔργον, διότι καὶ τὸ εἶναι. τοῦτο δὲ φυσικόν" ὃ γάρ. «ΟΕ ΣῪ 
ὶ ι 

ἐς ἐστι δυνάμει, τοῦτο ἐνεργείᾳ τὸ ἔργον μηνύει. ἅμα δὲ καὶ ο 
τὶ Ἀ 2 , }Ὶ ᾿ ν Ἁ -" ν“. “Ὁ, 

τῷ μὲν ξυεργέτῃ καλὸν τὸ κατὰ τὴν πρᾶξιν, ὥστε χαίρειν 1΄. ἀπ 

ἐν ᾧ τοῦτο, τῷ δὲ παϑόντι οὐϑὲν καλὸν ἐν τῷ δράσαντι, εἴς: ὁ π᾿ ἢ 
΄ 

ἀλλ᾽ εἴπερ, συμφέρον" τοῦτο δ᾽ ἧττον ἡδὺ καὶ φιλητόν. ἩκΣ ΣΟῚ 

ἡδεῖα δ᾽ ἐστὶ τοῦ μὲν παρόντος ἡ ἐνέργεια, τοῦ δὲ μέλλοντος « 2 ν . μι 

᾿ς ἐστ. Ὁ 

1. δ᾽ ὃ] βογ. 6. ὔὗΜΡΟν; δὴ ὁ ΒΕΚΚ. ο. οοὐδ. ΒΕΚΚ. ἔστι πως. 

ϑὼς, οἱ Επᾶ. ὁ γὰρ εὖ παϑὼν ὥσπερ ἔργον τοῦ εὖ ποιήσαντος 
1241 Ὁ 2. 

ὑε ἐνεργείᾳ δὴ ὁ ποιήσας τὸ ἔργον ἔστι πως (ΒΕΚΚ.). Θαὶ ἄτρτι- 
τηδηΐατα αποᾷ ἴπ Ηἷβ βθαΐθηηβ ἰηθβῦ γθραϊανουϊδ, ργοθδνυθυϊαιθ α08}6 
ΒΌΡτα (2 8) ΘΧΡΟΒΈΆΪΤΏΙΒ, ὅθι, ἰηξο!]ο σοὺ αυϊὰ ἀἴσαταη ααὰπι 6Χχ ταυῦϊομθ γοὶ 
ππῦπξ αἦο αὐ βουϊθογθίαγ.,, ἐνέργεια δὲ τοῦ ποιήσαντος τὸ ἔργον ἐστί 
πως“. Νβο ἰδπιθη ΘΟ] οῖο Αὐϊβύοξθιθιη μᾶθο ἰὔα οαϊαϊββθ: ἴτη0 5111}1- 

ξαάίπο γοοὶβ ἐσμὲν ἐνεργείᾳ γ8 6. ΔΠϑοἴθτα ἰρϑαστα ραΐο οὖ γβ 7 ρυδϑία- 
1586 ἐνεργείᾳ... ἐστί. 884 ρανγξίουϊα δὴ ἴπ Βδο. Θηπποϊαύϊοπθ Ἰοσῦτα 
ποι Βαθοῦ: βουϊθοπάστι ἐνεργείᾳ δὲ... 

8. ὁ γάρ ἐστι δυνάμει, τοῦτο ἐνεργείᾳ τὸ ἔργον μηνύει. Ἰηδυάῖία 
Ῥᾶθπθ ἱπ Εἰμ. οὐ Ῥοὐ. μαθο ορροβίἐϊο τοῦ δυνάμει καὶ τοῦ ἐνεργείᾳ 
ὄντος, αὰ88 41185 Ατιβύοίθιἱ ἐᾶι βοϊθιηηΐβ θϑὺ. Θα ἴῃ τ πθὸ ΡΒ11080- 
Ῥδαμη δχουβαξίομθ, πρὸ αἀπθιπαπδιη Βα]. Ἰοοὶ οαπξᾶ Θχρ]!!οδίοπο {Π]ῖτι8 
πϑῦ5 ἱπᾶϊρσθγθ θθηβθο. --- 588 ρυταθηΐθυ πη ῥγῸ ἐστὲν βουϊρύαμι μηνύει: 
αὐἃ νοοθ τϑοθρίᾷ ἱπ ἢᾶπο βϑηξθηὐίαμι ἀθιηοπβίγαϊο ΦΌΪΟΙΟ, ἀδ]θοίατὶ 
ὈΠυππαπΘτη 6. 1185. τΘΌτι8 ΡῬΘΥ απᾶ8 γ6] 81118 γ6] 5101 1081 αὐἱᾶ εἰὺ αὐ1ᾶ- 
αὰθ ροββιῦ δπΐθ οοῦϊοβ ρομπδίατγ“". 

9. ἅμα δὲ καὶ... Οὕδδ 5'6 δἀ]απρσιπίαν, δῸ ἴηϊξῖο αὐἱάθμηι Ῥγορύθυ 
Ῥυΐογθη ἀτσυτηθηξαξϊοηθια (1107 Ὁ 81 --1168 ἃ 9) αὐ 5ἰοῦ, πϑοϑββδυϊα 
βαπῦ. ΠΙὰ δηΐτη δᾶ οὐῆπμθ φρο παβ ἔργου δροοίαγθ νἱἀθαῦασ, αὖ τηυ]ίδ 
586 ἀγαπητὰ 6556 ορογίογοῦ ααδ παυᾶ ἔπουαηῦ. ὈΘπθβοϊοσαση ἰμβίδυ. 
Βονοοαΐο ἰσιδαν ἀϊβρυξαίίο δὰ δὰ απδ8 κατὰ τὴν πρᾶξιν (γ8 10) μαθοπὺ 
τὸ καλὸν τὸ τοῦ εὐεργετήματος. 

12. τοῦτο (τὸ συμφέρον) δ᾽ ἧττον ἡδὺ καὶ φιλητόν. Πδοῖα Πδᾶ6ο 
ορροβίϊα θβ886 Παπθῦ; βθα απδουϊθαῦ πππὶ τ68 ρα οηπθβ, σϑὶυῦ ἀρυὰ 
τοὺς πολλοὺς ἰΐα παροαῦ. Εὐθηΐπι 8ὶ οτηπῖπο παᾷθο γοῦῶ θββθηῦ, ΠΘΠΊΟ 
ποὸπ τηϑ]]οὺ ἴρ88 εὖ ποιεῖν απᾶπι εὖ πάσχειν. ΕΥἸΡῸ απᾶ8 γ8 18 -- 19 
δααῖθαν ὑθπιροτατη αἰβθιποιο Ῥγορίθσ. βαθὺ ροβοθαῦιγ: Ῥ6Ὶ Θᾶμι ΘΗΪΤα 
οαγθίαν πΘ αυΐβ 46 τϑθυβ ἔδοίαπα 5 οορὶδοῦ, αὶ 46 δοἰϊβ αυδουῖξαν. 

18. τοῦ δὲ μέλλοντος ἡ ἐλπίς: ἀκ γβ 18 ἡ προσδοκία ἀνάπαλιν 
ἔχειν ἔοικεν. Οδτιπατθ (ν. δα νβ8 12) 80 δᾶο αὐδδβίομθ Δ] θπατη τἱ- 
ἀραξατ; δαθαπιθίαπθ δ] 1 πὶβ ξαθαν! ἐθιαρουῖβ τηθηδίοηθιι ΟὟ 1ἃ δαἀ]αποίδιηι 
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ἐν ἔτ κο πρραι ἡ ἐλπίς, τοῦ δὲ γεγενημένου ἡ μνήμη. ἥδιστον δὲ τὸ κατὰ 1 
ΡΣ ὡς τοτὴν ἐνέργειαν, καὶ φιλητὸν ὁμοίως. τῷ μὲν οὖν πεποιηχότι 

τ᾽ ἀβρηρά εὐιρονν μένει τὸ ἔργον (τὸ χαλὸν γὰρ πολυχρόνιον), τῷ δὲ παϑόντι 
τὸ χρήσιμον παροίχεται. ἥ τὲ μνήμη τῶν μὲν καλῶν ἡδεῖα, 
τῶν δὲ χρησίμων οὐ πάνυ ἢ ἧττον ἡ προσδοκία δ᾽ ἀνά- 

, " " ς ᾿ ᾽ , " ᾿ 

δ ν ν ...,.9, παλιν ἔχειν ἔοικεν. καὶ ἡ μὲν φίλησις ποιήσει ἔοικξ, τὸ φι- 

ΟΠ ΛΥΝ μον κέξος, 80 λεῖσϑαι δὲ τῷ πάσχειν. τοῖς ὑπερέχουσι δὴ περὶ τὴν πρᾶ- 
᾿ ' ξιν ἕπεται τὸ φιλεῖν καὶ τὰ φιλικά. ἔτι δὲ τὰ ἐπιπόνως 

γενόμενα πάντες μᾶλλον στέργουσιν, οἷον καὶ τὰ χρήματα 
ΓΙ ’ - ’ κ. » ᾿ Α Α 3 

δ οἵ κτησάμενοι τῶν παραλαβόντων δοκεῖ δὴ τὸ μὲν εὺ 
γ' ,᾿.»--» , » Ξ δ ᾿ ἘΠ δ μ᾿ - " - 
π- πάσχειν ἄπονον εἶναι τὸ δ᾽ εὖ ποιεῖν ἐργῶδες. διὰ ταῦτα 
«.- ΥΕΕαν τα σιφσιεδί, 

95 δὲ καὶ αἵ μητέρες φιλοτεκνότεραι᾽ ἐπιπονωτέρα γὰρ ἡ γέν- 

νησις, καὶ μᾶλλον ἴσασιν ὅτι αὑτῶν]. δόξειε δ᾽ ἂν τοῦτο 
» 3 » χαὶ τοῖς εὐεργέταις οἰκεῖον εἶναι. 

18. 19. ΜΡῬ οχῃ. ἢ ἧττον --- ἔχειν ἔουκεν; ἴογῦ. γϑοῦθ, τηοᾶο οὖ 18. 14 νθϑ 
τοῦ δὲ μέλλοντος ἡ ἐλπίς ἀο]θαπίαν. 21. τὸ φιλεῖν] οὔ. ΚΡ, 98, 
ΚΡΙΡΝΡ τὸ εὖ μὲν. 2.306. ΚΡ γένεσις. 26. [καὶ --- αὑτῶν] 5υ8ρ. 

6558. Π6 αποᾷ σοηὰβ τοῦ ἡδέος ρῬταθίθευηθγθῦαν, Αὐζδιηθη, οὖβι ἀϊούπηη 
ὭΟη 510, ἃ] αυἱὰ οὐδ ἴῃ δαῦαγο ἐθιηρουθ ἱποϑὺ αποα βϑηἰθηςδθ οοηγθ- 
πἷας. Βιαυϊάθηη οπΐτα οχβρθοίαθίο αὐ Πα 5 σταῦου οϑὺ αὐυᾶτη οἴοΙ 
(γ5 18): Πὦ ρϑηθ5 τὸν εὐεργετήσαντα, πᾶθο ἃρυᾷ τὸν εὐεργετηϑέντα 
οϑῦ, πθὸ Ἰοῆρθ αροϑδὺ τὸ ἀνθρωπικὸν {Ππ4 1107 Ὁ 27. --- Π)6 ᾿ρβῶ τ 
Γογίαββθ αἱϊδου Ἰπαϊοαθῖβ πθο νἱἀθοϊξαν Αὐὶβῦ. αὐϊαιθ ἴῃ ᾿δύατα Ῥδγΐθιη 
ΘΘηβαΐβ58. : 

16. μένει τὸ ἔργον: ἰύδατιθ Ῥγᾶθβθηβ απδϑὶ ΠΑΌΘΟΙΪΌ τὸ κατὰ τὴν 
ἐνέργειαν. Αὐ τῷ παϑόντι δῦ ἘΪ81 πἀπαυδτῃ αὶ Πα ]8. σΘμθυῖβ αὖ ἴῃ 
αϑὰ δοοθρύδο, αὐ Πα 5 ογαῦ, αα] ΡΘΥΘΠΠΪ5. ΠΟῸῚ 8016 6886. 

21. ἕπεται: οομβοηξαπθαχῃ, 1Ππ1ὲ ΟἸΠΪΠῸ ρθη 118 ῬΟΒΒ8Θ; ΘΙΡῸ 
΄ οἴϊδιι ἀπ σθπᾶο. πο ἰπ ἀγριιπιθηΐο ν8 19 --- 31 αὐα πη) τη ἀ]ΟοΥ]5 510 ν]8, 

ποη Ἰαίοί. -- Απᾶῖδβ ἰρϑαμι τηθρ᾽βύγτιτα ἴῃ ῬΘΙΒΙΤ1]1 τ. 8110 1Ἰο60 ἀϊσθη- 
ἰθπι ἐν πᾶσι γὰρ τὸ ἔλαττον οὐδεὶς ὑπομένει 1168 Ὁ 9. 

92, οἷον καὶ τὰ χρήματα (μᾶλλον. στέργουσιν) οἵ κτησάμενοι τῶν 
παραλαβόντων: ν. 1190 Ὁ 11 ἐλευϑεριώτεροι δὲ εἶναι δοκοῦσιν οἵ μὴ 
κτησάμενοι ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν οὐσίαν κ. τ. λ. 

2ῦ. καὶ μᾶλλον ἴσασιν (αἴ μητέρες τῶν πατέρων) ὅτι αὑτῶν. 11 
ῬΥΐα5. πᾶθο βϑηζθηύία 5886. οὐύα!ὖ Ἰαρ θαυ τιβ ΠΟΌΪ8, 1161 Ὁ 27 51 πο ὙΘΥΌῚ5 
δχργθββᾶ, δὖ γϑοίθ ἱπίθυργοίαμαο δἹτοῖξω. ΕΠ. 1116 απίᾶθηι, ἀαοπίδηῃ 48 
Ῥαϊϑηθίατη οὐ ΠΙΡΘγου απ ᾿πέθυ 856. ΘηΟ6. Ρ] γι ὴι8 ἀρθθαΐαν, 6 16 οὐδῦ 
γ6] μΒοὺ δάᾶϊ. Οαυϊᾶ γϑῖὸ ἰάθιι δὰ διποσθ ἀ4θ απὸ ἢ. 1. αὐδοεϊαν, ααἱ 
ἰηΐον τοὺς εὐεργετήσαντας ἴαμα τοὺς εὐεργετηϑέντας οβὺ, ρογύπθεῦ 
Αἢ β8πο 7υάίοϊο αὐἰδϑαπαη οοπίθπαεὺῦ καὶ τοῦτο τοῖς εὐεργέταις οἰκεῖον 
6886 (γ8 26. 27) 56. αὐ τηδρὶθ βοϊδηῦ αὐἱὰ ἐδοθυηῦ, απδιη αἸτο αὐἱὰ 
δορορουϊη Οοηΐον Επάθιηαμα, ααἱ 5[π}1}Ππ86. ἀϊθραΐαηβ ν θυ ὉΪ8. αα] ἀθγη 

-φρ"; Ἐπ Ἢ τον 
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ΡΟ Ἴεν, 
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ΡΓῸΡΘ δὰ Βαθο δοοθάθιθ νἰἀοαίαγ, τ δϑαῦθαι βα 8 μα θθὺ ἀπππὶ τὸ ἐπι- 
πονώτερον 8. χαλεπώτερον. ΘΟΙΩΤΗΘΙΙΟΥΆΣΘ; Ἰοηβθ ΘΗΪΠῚ ΘΟπμ ΠΟ Ἶτ8 »»ὅτι 
μᾶλλον, ἱπατὶ, οἴονται αὑτῶν εἶναι ἔργον τὰ τέκνα" τὸ γὰρ ἔργον τῷ 
χαλεπῷ διορέξουσιν “' (1241 Ι" 1--9). ὙΙαθηΐαν, δὶ ποῦ ρἱαγῶ, ἰδύω οοτὺθ 
γειὰ καὶ μᾶλλον ἴσασιν ὅτι αὑτῶν δῸ ἢ. 1]. τοιπουθηᾶ 6586. Υ͂. Μο- 
Πα γ6], δὶ ᾿υπβύα 10 ΤΩΔΙΟΣ Πάᾶθ5 5ἱὐ, ΕὐυρΙα 18 ἐγαρτηθηζαχα: 

ἔστιν δὲ “μήτηρ φιλότεκνος μᾶλλον. πατρός" 
ἡ μὲν γὰρ αὑτῆς οἶδεν ὄνϑ'᾽, ὁ δ᾽ οἴεται. 

(ϑίου. ΕἸουΙ. Ος 17). 

4) Περὶ τοῦ φίλαυτον εἶναι πότερον ψεκτὸν ἢ ὀρϑῶς ἔχει 1108 ἃ 28 
--1169 Ὁ 2 (1 8). 

1) ἀπορία. 
8) Ἡλέιωρογαΐι" τὸ φίλαυτον, χινΐω ηναῖϊὲ Πιογυΐγυῖδ 51έ (--- ἃ, 88) οὐ ἃ υἷγοὸ 

ϑοηο, ηινὶ Πιοηιοβίαξἠδ απυϊοογιίηιηε οανδ δία ποσί φαὶ, αἰλθγμνίηι 

- ἃ 88. 
Ὁ) ΑὉ αἴξογᾶ γραγίο, φιυνίην εἰ σοϊιυγιέαβ ἐϊΐα την βανούθην, αἰξογῖμδ, ἐῃ 

χιιᾶ ηιασίηια απιϊοϊξία ροβίξα ὁ5ὲ, οἱ γοϊίψιια, χιίαθ απιϊοογυηιν }γ0- 
Ῥηγῖα 6886. αἰἱουγιίιν ργουογὑτέβηιο οοοδγ αγοένι", Ουυΐτιο θγσα 86 ρϑι) 
γοϊϊβϑιηιιηι διιρροίανιε, ἴρ56 ἰδὲ χιυΐβηιιο αηυϊοἰβδίηνιιδ 6886 υἱαοθτέι)"; 
δγν αηλϊοἰβδίηνιδ, ἠιασίηιο αῃναγιιι8 --- Ὁ 10. ; 

9) Δύσις. 1)ιδδοηβίογιῖδ Πυιιγυι8. ταΐϊο Πιανα οὔϑοιγα γέ, 8ὲ ηιυῖβ οδίοηογτέ 

αυτά μἰγίμχιο ἀϊσαΐυ" φίλαυτον. 
4) Ποργο]ιογοηΐο8. οηΐηι ἐΠΠὶ θην φίλαυτον συοσαπέ χιι 5ἰδὲ χιναηι ρῖι- 

γίηνιηιν ροίοδὲ θογιην ϑοηπογμ αὐγοραΐ χαθ υμῖσο ρίαοοηέ, τἐξαηιο 
οιρίαἰγυὶ βίας ἐηαισεὶ ---Ὁ 238. Ναηι 8ὲ χιυῖβ βία 6886 τεῖδέ χιιαέ-. 
Οηο Πιοηιοβἐϊβϑίηια δἰηξ, ἤθο πομιθη {Πα ηθο ποΐαηι τηηρογνιξ 
-- Ὁ 38. - 

Πο5 τοῖο ἔρδα οὲ Τἰησιίαθ ἐἰϑιι8. αἰτὶδ ἔην πορεΐηῖθιι5 (υοἴειέ ἐγκρα- 
τείας) βιαάοηέ, εὐ διεὶ ἐρδίιιδ αἸναγ8 18 μοι δϑέγινηι αἰὐἰοαΐυ", χιυυὶ 
αιοα ἐγν 86 Ἰναθοὶ βιρηηνιηι, οἱ ορέϊηνιηι, τὸν νοῦν, οοἰϊέ --11098.1. 

Ο]Πα τοῖο φίλαυτος υἱἷν ϑογι8 6δἐ: χιῖὶ εἰ βἰδὲ οἱ γοϊηυνῖβ 86 ορέϊηιε 
οοη διέ οηιηΐηιιο υὐξιρογο οδὲ δῳθηλίιι8 --- ἃ 11. 
ΕἸσο ἔπ υἷγόὸ ὕοηθο ὕδθηο ᾿αῦοὶ τὸ φίλαυτον: αἱ την ηιαῖο Ἠοοοὶ 
--ῷ 18, Αἐφιιο ἔῃ {110 τἰγιηιχιιο τϑγιν οδέ, ἐμην ( υὐξιρο) αἰ οΥγ68 
τοῦ φιλαύτου ργαοραϊοσαναλιε) αηιϊοογιν οαιδα αὖ 60 ΟΡ}68, ΠΟΉΟΥΕ8, 
ἕηιο τυοἷ υἱέαηι Ἰαινιαοηιψιιο ὕθη6 ζαοίογινηι πεοϊσὶ, ἐθην (ἰ χιροί γι08 
φγοϑαηιιδ) διμάθηι χιιαγιιιηυυῖβ αἴτὲβ γρογηυἐξας εὐἰΐψιιθ χυοα ΟἩιγιλ)ι 
φογίβϑιγηυην ϑογάίην δὲ δἰθὲ ροὐῥβδίηιιηι υἱγναΐοαγο, ἔρδαηιν Ποηθϑδία- 
ἔθηι ---1109 Ὁ 2. 

Εϑὺ μοο οἀρυῦὺ ἰπῦθυ θα, ααἱθαβ ηὐθγάσμι Αὐἱϑῦ. βθὰ σθρτβ βθη θη βαιιθ 
αἰΐγα βο! ππι 1Π]Θοΐαβ 80 πᾷ ἀοοθμαὶ δου! αύθ ἀο]θοίαϊιιθ ἀπδὶ 
οβίθπαθσθ υἱάθῦαν, αὐἱά, 51 βρδθιπτη 5101 βαμαρβουιῦ δ ΘΟΠΒΟΥ ΘΠ Τὴ, 

» 
»» 

Ὁ 
ΝΜ. 

πο ἰδηΐαπι ἀγρτιπθηΐοσαμι οοποϊηπίζαϊο 5θα οὔϊδμ ἴπ ἀἰοθπᾶο ἐδοι τ αΐο, 
γἱ, Ρᾷθηθ οἱθσδηιεῶ ροββιῦ. 

Ιη Επιάθ 118. ΟἸΠπἶ8 Βᾶθο απδοβύϊο περὶ τοῦ φιλαύτου ἰναούαῦδι, ΠΟῊ 
οδὺς; απᾶθ δηΐηὶ ΠΗ 6 ἴπ οαπι ρδγίθιῃ ἀἰβρυίξωηῦιι πιπὶ αα18 αὐτὸς αὐτῷ 
φίλος ἀἴοὶ ροββὶῦ οὖ αἴὰὸ βθῆβα, δὰ θϑμι γι ρουϑποηῦ ἀθ αὐ ΝΊΟ, 1 4 
φααϊνίηθβ. ΜΆΡΠΟΥαμ οοηΐτῶ ΜΟΥ. βουρίου ἴα Β 18. 14 ἴῃ πδο αὐδ6- 
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ἔξ... ᾿ Ἂν δ 

ὅ, ἐήεν κι α38. ἀπορεῖται ὃὲ καὶ πότερον δεῖ φιλεῖν ἑαυτὸν μάλιστα 18 
ὑτᾷ ουνδεβα ἢ ἄλλον τινά" ἐπιτιμῶσι γὰρ τοῖς ἑαυτοὺς μάλιστα ἀγα- 

γσνω, συ «ζω 80 πῶσι, καὶ ὡς ἐν αἰσχρῷ φιλαύτους ἀποκαλοῦσι" δοκεῖ τε 

ὁ μὲν φαῦλος ἑαυτοῦ χάριν πάντα πράττειν, καὶ ὅσῳ ἂν 
φ » » Ὁ 

μοχϑηρότερος ἢ: τοσούτῳ μᾶλλον" ἐγκαλοῦσι δὴ αὐτῷ ὅτι 
-“Ρλ} ὁ ων 5δλ 3 4 ἐκ -" ΄ Ἃ ς Θὰ ; Ν ᾿ ΄ Α Ἰ.. οὐθὲν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πράττει" ὁ δ᾽ ἐπιεικὴς διὰ τὸ καλόν, καὶ 

3 »" ’ , 

ὅσῳ ἂν βελτίων ἡ. μᾶλλον διὰ τὸ καλόν, καὶ φίλου ἕνεκα" 
85 τὸ δ᾽ αὑτοῦ παρίησιν. τοῖς λόγοις δὲ τούτοις τὰ ἔργα δια- ες 

82. ὅτι] ΚΡ οἷον ὅτι. 84. Κῦ βέλτιον. 

βθίοηθ νϑυβαῦαν αὖ βοηὐθηξδθ αὐἱάθιη αὐϊοθηύίϊοηθ πδαὰ δἰηῦ ἱπα]ρηδθ6. 
Εὐθηΐση ααὰπὶ ἀ6 τϑοῦο ὑϑὰ γοοὶβ φέλαυτος Δα σδηΐιπι) 8] 106 Υ οσπηβθαῦ 
αὔααθ Αὐἱβῦ., ἔπτη δι τὶ ΤΩ ΠΟΥ Δ Ό]]6 πὶ ἀἸβυϊ πούϊοπθπι ρυοροηϊῦ 1212 Ὁ 
20 ὁ δὲ φαῦλος φίλαυτος" οὐδὲν γὰρ ἔχει δι᾿ ὃ φιλήσει αὐτὸς ἑαυτὸν 
οἷον καλόν τι, ἀλλ᾽ ἄνευ τούτων αὐτὸς ἑαυτὸν φιλήσει ἦ αὐτός. Ἐμο66 
ῬΙαῦο, ααἱ ααὰτῃ Τιορσρ. Ε' 181 ἃ βααᾳ. ἴῃ ϑᾶπι βθηθθπίϊαπη ἀϊβραίαῦ ὅτι τὸ 
πάντων ἁμαρτημάτων αἴτιον ἕκάστῳ γίγνεται ἑκάστοτε διὰ τὴν σφόδρα 
ξαυτοῦ φιλίαν, Βαυᾶ ἴπ ἀ8ὰ ἰαηΐαπι νοοθΌ.}1 ἃ Ὁ Αὐὶβὺ. ἀϊβοθᾶϊθ, Πρ86 γϑῦὸ 
818 Ῥο ιββίτη τη Ἰοοὶβ ρυδϑίθ ΕδΏ, τὸ φίλαυτον αἰδιριὺ 1268 ἃ 41 --- ὅ; 
ἴη Βμού. 1871 Ὁ 18.--- 26 (απᾶρ Δρρδιθοϊῦ 6588 ἴῃ δηοῦθ 1110 τῶν ἔργων 
καὶ τῶν εὐεργετηϑέντων, ἀθ ατὸ ΝΟ. 1 1 σοὈαίαν, αποᾶ δ πᾶπο 
απαρβύϊοπθαι θθγάποαϊ) οὖ 1889 Ὁ 8 -- 1890 ἃ 1 (0ΌΪ τὸ φίλαντον αυοᾶ 
ἴῃ ΒΘΗΪΡὰ8. ργϑθοῖριιθ ποίαν, δὰ θογυπμάθιῃ μικροψυχίαν τοΐογυγ; ν, 
ἰηΐγω δὰ 1109 ὦ 22.54.). Ιπ 818 ΑὐἹβίονθ᾽ πὶ, τὖ ῬΥΟΌΔΌ116 οταῦ, να]ρῶ- 
ὑπ Ῥούϊιβ ἀϑαπι ΠΟΠΙΪΗἾΒ. ΒΘ αὶ δρουθαμι δῦ; ἴῃ τ ἢὰπη οαποίαδ 60Π- 
οἰπϑηῦ, ποὺ αὐἱάθηῃ ἸοοῸ Ἰοπραπι οϑὺ ἀἸβαυ γ6 76. Σ 

28, ἀπορεῖται δὲ καὶ πότερον δεῖ φιλεῖν ἑαυτὸν μάλιστα ἢ ἄλλον 
τινά. ὃ1 δᾷ πδηο Ῥυοροβιοηθιῃ οοηΐοντηδῦαπι θϑβοῦ ἀπο Ῥ6Ὶ ἢοΟ ΟδΡ. 
οἰδβοίδαγ, ἱρϑῶ απδθβίϊο τορυθμθπᾶάθπαα ογαῦ. ΕἸΘσὶ θηΐμη ΘΠ ΠΟΥ ΠῸΠ ῬΟΒΒΘ, 
τἶδὶ αὖ αὐἰδαὰθ 858 Ἰη8) 018 ἀιηθῦ ααϑηι αι] θοῦ αἰῖαη. Ηδπο παίατϑθ 
ποορβϑιψαθθια ρα ὈΟΠΟΒ ἴῃ Ὀοπδτ ρᾶτύθτῃ 8ΌΪγθ, ρα τη8]08 1 τη ]δηι. 
Ουοᾶβὶ ρίαν αὐϑοταῦαν αὐἱὰ ορογύθαῦ 6886 (τί δεῖ:), αὐαἱᾶ πο: Ορου- 
ἰργθ πῸΒ ὙΙΓΟΒ ὈΟΠΟΒ 6886 αὖ παίμγα!β ἀποαὰθ ποβσϊ ΔΊΟΥ ἀαθτι Πδᾶ- 
Ῥϑδιηὰβ στη ἰρ518 ἔστι το] ααἱβ οοπάποεῦ (οἵ, οχύγθιηδϑ βθηὐθηὐδδ 1 4 
1166 Ὁ 27 54... 

80. καὶ ὡς ἐν αἰσχρῷ φιλαύτους: ἀποκαλοῦσι: οἵ. Ρ]αῦ. αοτρ. 5120 
καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκαλέσαις ἂν μηχανοποιόν (γ. ἄγειν εἰς ὄνειδος 
Ὁ 16, ὀνειδίξειν Ὁ 28;.1169 ἃ 4). 

88. ὅτι οὐθὲν ἀφ᾽ ἑἕαυτοῦ πράττει » ἈΠ] 1 ἃρὶῦ αὖ 5] οορ!ία- 
᾿ ἐΐϊοπθια ἀθρομαθ": ἀϑὰ ὈγΓΒΘρΟΒΙ []οπἷ8 ἀπὸ ποη ἔγθαθθη! αὐϊάθπι, 5868 

β8 018 γ6] 6 Βτατητη 1 οἷδ ΘΟ ροτίο. 
8ὅ. τὸ δ᾽ αὐτοῦ παρίησιν. Ῥτο ᾿ἰδίο παριέναι τι (ἄλλου χάριν) γ6] 

προΐεσϑαί τί τινι (1169 ἃ 30. 26. 380. 88) ΜΜ. μΒαυᾶ τη8]6 ἀἰϊοσαπὺ ἐξέστα- 
σϑαί τινί τινος. 

͵ 8ὅ 5ᾳ. Οἵοη, Παρ Πορηιίγιμη, βοηἐοηἐϊ γ68. ποῦν σοηοϊγνγιέ (μυγιιυδηιυΐ8- 
᾿ αθ6 ογΐηι Πανὶ ὀμοορίο υἷγο ϑοηο 86 ἔρδιη, ηἠναρῖηιθ σηλαγὸ υἱαοέι»"); 
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γι ΖΖ ἣ" ὡ ᾿ ξι 

18 φωνεῖ, οὐκ ἀλόγως. φασὶ γὰρ δεῖν φιλεῖν μάλιστα τὸν 1168» 1 , 
ς ΄ ξ΄ ΄ σγ τ. γυκ α. 

μάλιστα φίλον, φίλος δὲ μάλιστα ὁ βουλόμενος ᾧ βούλεται ΣΑ͂Σ ἀπ 
, -» ᾽ ; κῆρ τι 

, τἀγαϑὰ ἐχείνου ἕνεκα. καὶ εἰ μηϑεὶς εἴσεται. ταῦτα ὃ ΦΞΊΦΣ: 
ΓΤ , ᾽ οι» ν δ τ Η . . ι ΄ ᾽ ᾿ 
ὑπάρχει μάλιστ᾽ αὐτῷ πρὸς αὑτόν, καὶ τὰ λοιπὰ δὴ πάνϑ' 

’ “ ,» ἘΦ 3 - Α οἷς ὁ φίλος ὁρίέξεται" εἴρηται γὰρ ὅτι ἀπ᾽ αὐτοῦ πάντα τὰ ὃ 
ν κ ᾿ ν " ΄ Ἐϑ  Ξρὰ ο , ᾿" 

φιλικὰ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους διήκει. καὶ αἵ παροιμίαι δὲ 

πᾶσαι ὁμογνωμονοῦσιν, οἷον τὸ «μία ψυχὴ“ 5᾿καὶ ..κοινὰ 

τὰ φίλων“ καὶ «ἰσότης φιλότης“ καὶ «.γῦνυ κνήμης ἔγγιον“ 

9. ᾧ] ΚΡ ἢ ὦ. 

χιιοάφιιο αρια οηλγιο5 ἢέ, αἰτέον Πογ1 ἨΟΉ. ρο886 {αοῖϊο οβἐογιαϊίιιν" (οὐκ ἀλό-! 
γως). Ναρι γοοίο ἐ8 ηιαιῖηιθ απιαϊξυη", χιυὶ ατοϊοίβδίηυιι8δ θδὲ ηιαφῖηιθηιο 
απυῖοο ἐϊῖιι5. οατιϑ ΟἸλγυῖβ σΘΉ 6718 ῬΟΉ ΟΊ Μν αὐ οἰΟΥ 6886 τοῖϊέ: αἰφιμὶ υυῖβ 
68ὲ χινῖγη εἰδὲ βιια οαιιϑα αἰοίογ' ϑογηογεην οηνγυζιηι συοῖτέ 6686 (Ὁ 1 --- 4). 
Τὰ ἔργα, τοῖς λόγοις διαφωνοῦντα, ἔχει λόγον. ᾿ 

ῷ. ὃ βουλόμενος ᾧ βούλεται τάγ. ἐκ. ἕν. Ἡδπο ἃπηΐοθιη γοϊαπία- 
ἴθι, απ Πἴο ἱρβαπι τὸ φίλον εἶναι ἀΘΒΟΥ͂ΌΙ ἀρραιθῦ, δἃῸ 1ηϊθϊο αἀϊχίτητιβ 
γΘΥΙββι τη Ὡη]οἰϊα6 ἀρ ἢ ηἸ ΠΟΘ ἢ 6586: ν. δα 11ῦ6 ἃ 9 8]. Οἰδηδουυπῦ 
δαΐθηη πομη}}}} ἴῃ ἰδύο Ἰοααθμᾶϊ ρθπθυθ ὁ βουλόμενος (τούτῳ) ᾧ βούλε- 
ται, Ταογϊζαπθ ᾿πᾶθ ναυτϊθῖαβ αὐϑοᾶδπι ααδ8 οὗ ἱπ 11]. Μ5, οὐβουναύῦασ οχ- 
οτίῳ. 5:6 υἱᾶθ δπποη 6Χχ 16 πὲ ααδθ βουρίδ βυηῦ; αποα Θηΐτη Ρτοθᾶ- 
ὈΠῚῸ8 νἱἀθαῦαν ,,ὁ βουλόμενος τῷ ἄλλῳ νοὶ τῷ φίλῳ “., ἴῃ πα]. 1. ταὐϊο- 
ΠΘΠ1, αὐτῷ ψΟΪ]Θη5 1116 δίαπθ ἰβΒ δὰ αὔθ βρθοίαῦ (οαἱ σὰ]}) ἰάθη δϑῦ, 
ῬΡᾶταπι οοηνθηϊθ δῦ. 

8. καὶ εἰ μηϑεὶς εἴσεται: Ἰηὐογργθίθυϊβο, πθπῖο, ἔογίθ πθ 15 ααἰ- 
6 πὶ οὐρὰ αὐ. ὈΘημουοΐαΒ οϑὺ δ οὐ οὗ, τηδΐγτοβ 1109 ὦ 38---8ὃ8, Οἱ γϑῖῸ 
ΒΙΌῚ 1081 ΘΟμΒα ὐ, βίηθ ἀπ Ό]0 βαὐϊβ παθοῦ τοὶ ρϑυρϑίσγαγο, αὖ πθαὰθ 811π|8 
οοηβοϊθηθ πϑαὰθ βιὰ ἰδηΐοροσο ορθαῦ. Ουμὰ ἰσιέαν οοθπβθηάατη 40 
Ἰαυδαίῶ ἃ ααἱϊθυβάδιη ΟἿΡΒΔΠ οοπ]θούατᾶ καὶ εὖ μηϑὲν οἴσεται 

45. τὰ λοιπὰ δὴ πάνϑ᾽ οἷς ὃ φίλος ὁρίζεται... πάντα τὰ φιλικά: 
ν. δὰ 1167 ἃ. 30-- 2ὅ, νϑὶ ρούϊπβ δὰ 1166 ἃ 1΄,,τὰ φιλικὰ τὰ πρὸς τοὺς 
φίλους καὶ οἷς αἵ φιλίαι δρίξονται“: δὰ ΠΒαθο Θηΐπὶ γουρῶ οὖ οταηἶηο 
δι 1 4 γϑβρίοίδαν, ἰθίαθθ., εἴρηται ὅτι... διήκει" (γ8 ὅ. 6). Νραῦθ 
ἴοτθαν Αὐἱβῦ., ἀασᾶτη πὶ απαογαὺ πότερον δεῖ φίλαυτον (ἑαυτῷ φίλον) 
εἶναι, ὨΘΟΘΒΒΔΥ Πα 6886 ταύτιβ δῦ, τὸ δᾶ αὐδϑβύϊομθιῃ 1110 ἴῃ οὔρ. τη0- 
ἰδῖὰ πότερον ἔστι φιλία πρὸς ἑαυτόν τορτοαογοίαγ: γ. δὰ 1166 ἃ 88 
-- Ὁ1. Εὖ οιδηῦ ρῬυοΐθοίο οοτηραιαυϊβ 15. οῶρρῃ. [1 4 οὖ 8 δἱῖδθ ἀυδιία- 
ὑοπμθ8 συδυΐοῦτοβ θχρθαϊθπᾶδθ, πὶ βοϊθγθὺ δ᾽ απ Ἰθοξογιιπι ορθῦϑθ ρδὺ- 
τηϊῦθσθ. ΝΟμὴΘ Θηΐτη τηϑ]} Ποπιΐπθβ, ααἱ οαρ. 8 βϑἐϊβ θδββθ φίλαυτοι νἱ- 
ἀρηύαν, οαρ.᾿ 4 ρούϊιβ μισεῖν ἑαυτοὺς ἀϊοθαηθαν η66 αὐἰδαθπδηη φιλικὸν 
πρὸς ἑαυτοὺς πάσχειν (1166 Ὁ 17 5.}Ὁ 

60 5. καὶ αἵ παροιμίαι δὲ πᾶσαι... Ἐχ αὐδύπον 1}1}18 απο γ8 7. 8 
Ια φηδαν ροβύγθησα μη (γόνυ κνήμης ἔγγιον) ρταθίθυ. πππο 1. ἱπ ΕΗ. ΠῸΠ 
το ρουϊπν, Ὀυϊπηατη (μέα ψυχή) νασο Πἱοσοπὶ ἀδύταη, Επάθιητβ 1240 Ὁ 9 
ἰηΐοι τὰ φιλικὰ οοιπτηοτποτδῦ; το αθπῶ οχ ΝΟ. ποίω βυιπὺ (1189 Ὁ 81; 
1167 " 86 α΄. γ.). 



“ ) Ν 
ξεῖν οὐὰ 

φινσο ἐε...«ς. 

ποδυπᾶντα γὰρ ταῦτα πρὸς αὑτὸν μάλισϑ᾽ ὑπάρχει" 
Ἁ Ψ' ε “ Ἁ ’ ᾿ ῇ 3 δ ΄ 3 

- τογὰρ φίλος ἡ ον καὶ φιλητέον, δὴ μαλισϑ' ἑαυτόν. ἀπο- 

φοϑεδὺ δ᾽ εἰκότως ποτέροις χρεὼν ἕπεσθαι, ἀμφοῖν ἐχόντοιν 

016. ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ἘΤΉΪΟ. 

τὸ πιστόν. ἴσως. οὖν τοὺς τοιούτους δεῖ τῶν λόγων διαιρεῖν 
καὶ διορίζειν ἐφ᾽ ὅσον ἑκάτεροι καὶ πῇ ἀληϑεύουσιν. εἰ δὴ 

λάβοιμεν τὸ φίλαυτον πῶς ἑκάτεροι λέγουσι, τάχ᾽ ἂν γένοιτο 

γ. 5. ἡ τε τ δῆλον. οἵ μὲν οὖν εἰς ὄνειδος ἄγοντες αὐτὸ φιλαύτους καλοῦσι 

ἀφ, γωΐ, “4 

-" “ἀκ ΨΟΟ 7 

τοὺς ἑαυτοῖς ἀπονέμοντας τὸ πλεῖον ἐν χρήμασι καὶ τιμαῖς 
καὶ ἡδοναῖς ταῖς σωματικαῖς" τούτων γὰρ οἵ πολλοὶ ὀρέ- 
γονται, καὶ ἐσπουδάκασι περὶ αὐτὰ ὡς ἄριστα ὄντα, διὸ καὶ 
περιμάχητά ἐστιν. οἱ δὴ περὶ ταῦτα πλεονέχται χαρίζονται 

οοταῖς ἐπιϑυμίαις καὶ ὅλως τοῖς πάϑεσι καὶ τῷ ἀλόγῳ τῆς 

ψυχῆς. τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν οἵ πολλοί᾽ διὸ καὶ ἡ προσηγορία 
γεγένηται ἀπὸ τοῦ πολλοῦ φαύλου ὄντος. δικαίως δὴ τοῖς 

Ω , 3 [χὴ ἃ ᾿ . “"ῶ ς ῬῊ 

ουτῶ φιλαύτοις ὀνειδίζεται. οτι δὲ τοὺς τὰ τοιαῦϑ' αὑτοῖς 

ἀπονέμοντας εἰώϑασι λέγειν οἵ πολλοὶ φιλαύτους, οὐκ ἄδη- 
2ὅλον᾽ εἰ γάρ τις ἀεὶ σπουδάξοι τὰ δίκαια πράττειν αὐτὸς 

9. ΚΝ μάλιστ᾽ ἂν ὑπάρχοι. 16. μὲν οὖν] ΚΥΝῦ μὲν. 28. ΚΡ 
δὲ τοῖς τὰ. 

9.5. μάλιστα γὰρ φίλος αὑτῷ. ϑίαχαίάθιη ἴῃ οἃ αὐρσαμηθηΐαμαιϊ νἱᾶ 
αὐ ἱποράθθαὺ ἀϊδβραίαύο (ν. δἃ ὃ 8 5.) Ῥϑυβιβύθῃδυμη ογαῦ, ποη βαδὶβ 
τϑοῖθ ἰϑύμα γὰρ {Π|αὔαπι οδῦ. Ῥϑὺ τὰ φιλικὰ δῃϊ ἀοιηοηῃδίνταπααπι ογαῦ 
τὸ φίλον εἶναι, αὖ ἴπάθ (δὴ γ8 10) ταύαμπι δββθὺ τὸ μάλιστα φιλητέον. 

11. ἀμφοῖν ἐχόντοιν τὸ πιστόν: τϑτῃ ἃ αἰδογᾶ ραγίβθ ποὸπ ναυϊρΐ, 
βθἃ ϑουττη Ἰυάϊοίπτα δὑαῦ ααἰθυ8 ἀθοὺβ οὖ ρυϑθβύμηξία, Ὠοπθϑύο 8 οογαϊ 

᾿ οϑ (ἃ 39 ---8ὅ), 80 αἰξδγῶ ἴρβῶθ τθβ (τὰ ἔργα ἃ 80) αὐΐαπθ γϑγαχῃ γουῖ- 
ἰαύθηη βθαπυπῦαγ, ΠΙστηθηύαν δαΐθπι οθγίαπίεβ (διαιρεῖν Ὁ 12) δἴαιθ 
αὐ 6 ΤΟΙ ΠΟ Τη8]6 ρΌΒΒΙ886 ν᾽ ἀπ 1, 51 ΔΡΡαΥθυῦ, ἀϊνθιβῶ 608 
ΟΘΗΒΌΪΒΒ8 46 ποιηΐηθ αὐϊάθιη γ6] ὑϊδα]ο ἀπὸ, 86 48 τῷ νϑὶ πιοιαΐπαπι. 
ΘΘΏΘΥΘ αἴγθΥβο. 

18---21. Ἦδο τῶν φιλαύτων ἀθβουρίϊομθ, οΟ]]αῦο Ἰοοο 1129 Ὁ1--6," 
ΔΡΡδυΘΌΙΌ 5 πονὸ ποιηΐηθ ᾿ρϑατῃ σῖπτη 1] αδύαγη ἀΘΡΙΠΡῚ. 

21. διὸ καὶ ἡ προσηγορία γεγένηται 580. οἵα ἔστιν: πθατ6 Θμΐτα ῳέ- 
λασυτος γορδι ρούθνυδαὺ ααἱ ουρταϊαῦ! ροὐββι πιστη ᾿παα] σοῦ, ηἰδὶ 016 }15- 
αὰθ αὐοᾶ ἰρ81 βαθὺ ἴῃ ουρ᾿αϊίαΐθ δῶ ρῬοβίδιιπι θ886 νἱἀθυθύαν; αὖ 1118 
τορι ἱρβὶ Ὀθὴθ μᾶθθσθ, τῷ ἀλόγῳ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς χαρίξεσϑαι 
Β101 νἱἀθαπύιν. --- ἀπὸ τοῦ πολλοῦ φαύλου ὄντος: οὖ τοοῦθ αὐἱάθηι ἴῃ 
ΔΡΡΘΙ]απᾶο δὰ τὸ πολὺ βρθοίδηῦ, ααπτῃ γ6] 1ῈΧχ Ομ δβῶ ταΐπουθ ρατίθ τὸ 
ὡς ἐπὶ τὸ πλέον λαμβάνει (1187 Ὁ 1 5.) αἴατιθ ἂγ8. ποιηΐηδ ᾿ΐω ἰη]αηρσαῦ, 
αὖ αα8ὸ ἔοτύθ ρϑεβῖῃη Ῥυδθῦθυ. ἀϑὰμπι δοοϊα απὖὺ πορ]σϑηύτν (1188 Ὁ 2 8α.). 
υδιηαθσδιη Ποὺ ἷπ ρθπουθ ἰᾷὰ Ῥγορυῖιη) οϑῦ αποᾶ τὸ πολὺ Θοϑὺ παρὰ 
φύσιν οὗ ἴογθ κατὰ συμβεβηπός. 

μάλισταῖϊ 8 

΄ 

μὰν 

ἕω ων, 
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, ν ᾿ “ ς - , - ᾿ ἐξὸν 

18 μάλιστα πάντων ἢ τὰ σώφρονα ἢ ὁποιαοῦν ἄλλα τῶν κατα χι6ϑν 36 
" ᾽ , 4, να ΟΝ Ὶ " " ρ » - 2 " .. 

τὰς ἀρετάς, καὶ ὅλως ἀεὶ τὸ καλὸν ἑαυτῷ περιποιοῖτο, οὐϑείῖς ΣΝ 
ς τι ᾿ 2. Ἢ ς - 

ἐρεῖ τοῦτον φίλαυτον οὐδὲ ψέξει. δόξειε δ᾽ ἂν ὁ τοιοῦτος ἘΞ 
» μ » -» . ͵΄ ; 

μᾶλλον εἶναι φίλαυτος ἀπονέμει γοῦν ἑαυτῷ. τὰ κάλλιστα τω... ἘΣ. "ἢ 
καὶ μάλιστ᾽ ἀγαϑά, χαὶ χαρίζεται ἑαυτοῦ τῷ κυριωτάτῳ,β0 ἢ τ ας ας 

καὶ πάντα τούτῳ πείϑεται᾽ ὥσπερ δὲ καὶ πόλις τὸ κυριώ- 

τατον μάλιστ᾽ εἶναι δοχεῖ, καὶ πᾶν ἄλλο «σύστημα, οὕτω καὶ ὧς ὠς τῆ 
ἄνθρωπος καὶ φίλαυτος δὴ μάλιστα ὃ τοῦτο ἀγαπῶν καὶ ᾿ 2} ΠΝ 
τούτῳ χαριξόμενος. κχαὶ ἐγκρατὴς δὲ καὶ ἀκρατὴς λέγεται 
τῷ κρατεῖν τὸν νοῦν ἢ μή, ὡς τούτου ἕχάστου ὄντος᾽ καὶ 8 
πεπραγέναι δοκοῦσιν αὐτοὶ καὶ ἑκουσίως τὰ μετὰ λόγου μάλιστα. τ169 
ὅτι μὲν οὖν τοῦϑ᾽ ἕκαστός ἐστιν ἢ μάλιστα, οὐκ ἄδηλον, καὶ 

ϑῦ. τούτου] 6Χχ ππὸ (πὖ νἱα.) 1», τοῦτο οοἰί. 

80. καὶ χαρίζεται ἑαυτοῦ τῷ κυριωτάτῳ: γ85 8ῦ ἄθιηππι οἸαοοῦ τὸν 
νοῦν αἷοὶ τὸ κυριώτατον, οἵ, 1166 ἃ 22 δόξειε δ᾽ ἂν τὸ νοοῦν ἕκαστος 
εἶναι ἢ μαλιστα; οὗ ν. δᾷ 1166 ἃ 16: αἀπδᾶθ Θηΐπὶ ἴα ἀθ ορροβιίο σο- 
ὨΘΙΘ Υ8 19 8ᾳ. αἀϊοία βαπῦ, ῬΘῚ ΟΡροβιψοπὶβ ταὐϊομθτη οτηπῖηο δᾶ τὸν 
λόγον, ἃ 0 ὁ νοῦς αἸἰβοθυπθη 8 6886 νΙἀθαύαν, ροταπουπῦ; Ρατίξογαιθ 
ὃ ἀκρατής, ἴῃ 400 γ8 84. 8ὅ ὃ νοῦς γΙΠΟΙ ἄποιος, Πῦτο Η ρου παρὰ 
τὸν λόγον ὃν αὐτὸς ἔχει πράττειν ἀϊοῦυβ ο5ύ. Νοίαπάι μᾶθὸ ἰάθο 
ϑιαηῦ, 6 α15. ΟΧ ΠΟΟ 5} τπιβατιθ ΟὩΡΡ., αποταχα Ἰοηρθ α]ϊῷ οδῦ σαΐιο, 
ΔΟΘΌΤΘ ΙΟΥΘΊ (6. ΔΗ δ] βαπθ Ραυ 5 Ἰηϑυϊ αὐ! οπθτα ρΡϑῦϊ ρΡο05856 ραυίοῦ. 
-- Λα τϑὴ Αὐϊβῦ, αὺ ποη νἱαϊῦ αῦ οονῦθ πιὰ βισηϊβοανῦ Δ] πδιὴ α17- 
[ογϑυύίαμα, αἀαδ Ῥ]αὔοποι 1οοῸ 1110 βαρτῶ ἰθαααῖο (ἸμοσΡ. 181 ἃ 56.) ποῃ 
Γιρίθβθ νἱἀθῦαν. Οπὶ δηΐτη οὐρα ϊδαῖ! οὈἰθιηρθυδπβ φίλαυτος Θβὺ, π6668- 
ΒΑΤΊΟ Βι8:6. ΟὈΒΘααϊδαν οαρταϊδας!; αὖ ααὶ γαὐϊομθιῃ (βθι νοῦν 5θῖ λ6γον) 
ἴδ ΘΟΙΘΥΘ 5101 νίβτιβ 810 τοῦ βαδπι τηϑχίτηθ Δα μϊγθέθν, ἸΟηρΘ ἃ ΡΙΌροβιθο 
τὐΘΥγ Ὁ. 

84, καὶ ἐγκρατὴς δὲ ... λέγεται. ὕδβα αὐοάδπι Ἰΐπρτιδθ τϑοορίο 
οβἰθπαϊξαν ὅτε ὁ τοιοῦτος μᾶλλον ἂν δόξειε φίλαυτος εἶναι νΒ 38. Ἐδὺ 
θη) ὃ ἐγχρατὴς κρατῶν τις᾽ κρατεῖ δ᾽ ἐν αὐτῷ ὃ νοῦς ἢ ὁ λόγος, ἡ 
δ᾽ Ἐπιϑυμία (ν. ν5. 20) κρατεῖται. ΕΥρῸ 51 αποὰ ααΐδαθθ δϑῦ 6 ουρία!- 
ὑαῦθ Ῥούϊτιβ αδπη 6 ταὐομθ ἈΡΡΘΙπάστη οδβοῦ, ἀκρατὴς ἀϊοοπάᾶτι οτγαῦ 
απ ἐγκρατὴς οδὕ. 

1. καὶ πεπραγέναι δοκοῦσι αὐτοὶ καὶ ἑκουσίως τὰ μετὰ λόγου 
μάλιστα. Να Πᾶθο, αὐδτην8Β ΡΥΟΌΔΌΙΠ ῬΘΥ 56 βἰηῦ, ἢτγιηδιηθηΐο ἃ 
Ῥυΐουθ ἀϊδραθαθίοπθ ρίαπο οὔγουθ νἱάοαμπίαν, οοηΐοταβ Εὶ 10: 101 ϑηΐτη 
Ῥτορύθυ 8018 τὰ ἐκ προαιρέσεως γ6] ἐκ προνοίας (488 Θδάθπηι τὰ μετὰ 
λόγου βαπῇ) ΒοΙΏΪΠ65 ἰρβὶ (,, αὐτοί") δαδ Ῥγοθὶ ααῦ ᾿πρτοθὶ γοοϑδὶ βαμῦ. 
Αὖ 6888 τοῦ ἑκουσίως αἴνουβοβ σγαδῦβ, ἤθαὰθ 1116 πθὸ Γ' 1 5864. γϑυῦθοὸ 
ἀϊοῦστη ἱπυ θη 168. 

- " , ὁ “"“α᾽ “ἡ ᾿ » - » » 
ῶ. ὅτι μὲν οὖν τοῦϑ᾽ ἕκαστός ἐστιν: τοῦτο (αυδδὶ τοῦ νοῦ ππ]}]8 

τηθηὐΐο ἔμοία.. οβϑϑῦ), αὖ 1108 Ὁ 81. 838. 84 ἀϊοϊζαν τὸ κυριώτατον (1168 
Ὁ 80). πδθ θῃΐμ Ἰδπὰ ἐγ, ἰδπαθδῖα ταὐα (,, μὲν οὖν“) γϑοθηβθηΐαν 



018 ἈΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ τον το 

ΤᾺ πόθα8 ὅτι ὁ ἐπιεικὴς μάλιστα τοῦτο ἀγαπᾷ. διὸ φέυτυς μάλιστ᾽ 18 
ἽΝ Ψ "ΜΝ πλῷ, ἂν εἴη; καθ᾽ ἕτερον εἶδος τοῦ ὀνειδιξομένου, καὶ διάψεψων 
ΤΑ ΝΕ ΕΝ δτοσοῦτον ὅσον τὸ κατὰ λόγον ζῆν τοῦ κατὰ πάϑος, καὶ ὀρέ- 

γεσϑαι τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ δοκοῦντος συμφέρειν. τοὺς μὲν οὖν 

περὶ τὰς καλὰς πράξεις διαφερόντως σπουδάζοντας πάντες 
ἀποδέχονται καὶ ἐπαινοῦσιν" πάντων δὲ ἁμιλλωμένων πρὸς 

τὸ καλὸν καὶ διατεινομένων τὰ κάλλιστα πράττειν κοινῇ τ᾽ 
ιοᾶν πάντ᾽ εἴη τὰ δέοντα καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ τὰ μέγιστα τῶν 

Γι τς. ἔτφντνας ἀγαϑῶν, εἴπερ ἡ ἀρετὴ τοιοῦτόν ἐστιν. ὥστε τὸν μὲν ἄγαϑον 8 
᾿ἰὰ (ε α' οἰ ἐνεελ δεῖ φίδουεον εἶναι" καὶ γὰρ αὐτὸς ὀνήσεται τὰ καλὰ πράτ- 
ἀτι 5...» ὕὕὅλ. τῶν καὶ τοὺς ἄλλους ὠφελήσει" τὸν δὲ μοχϑηρὸν οὐ δεῖ" 

Ἂ- βλάψει γὰρ καὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς πέλας, φαύλοις πάϑεσιν 

1 ἑπόμενος. τῷ μοχϑηρῷ μὲν οὖν διαφωνεῖ ἃ δεῖ πράττειν 

καὶ ἃ πράττει ὁ δ᾽ ἐπιεικής, ἃ δεῖ. ταῦτα καὶ πράττει" 

4. ΚΡ καϑ᾽ ἕκάτερον.υ 6. ΚΌΜΡ γοί, ἢ τοῦ καλοῦ. 1ὅ. πράτ- 
τειν} οἵὰ. ΚΡ, 16. καὶ ἃ] ΚΡ καὶ. ΚΡ ταῦτα ἃ δεῖ ἀεὶ πράττει 
(ΜΡ τ. ταῦτα ἃ δεῖ). 

ν8 ῶ--4: ὅτι μὲν οὖν... καὶ ὅτι... διὸ φίλαυτος, ἴηνοῖβο οτϊηθ 1168 
»28--80.,. δόξειε δ᾽ ἂν... τῷ κυριωτάτῳ ““ ογαπὺ ρτοροβιίδ. 

ὅ. 6. καὶ ὀρέγεσϑαι.. ... 51 δοοαγαΐο, που τηθηηυυχη δα ὈΥΪΒ 60Π- 
ουυηαὔστη οϑβθῦ, οοποίηπθ αὐϊᾶθμι βθᾷ τηο]θϑίθ ἀϊοθπάπμι ουϑὺ καὶ (ὅσον 
τὸ) ὀρέγεσθαι τοῦ καλοῦ τοῦ (ὀρέγεσϑαι) τοῦ δοκοῦντος συμφέρειν. [π 
Ἰοοῦση ἰσίδαν σϑηϊονὶ τϑούθ οὺ οἱ θρϑηύου βυυοοθβδῦ ἢ ρατγέϊουϊα, 56 1{6- 
ταῦο ἢ (,,Ἶἢ τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ δ. σ.“), αὐδιημαθδτη τη] 18. ρ᾽αοαϊ ορϊ- 
ΠΠΟΥΤΙΠΊ ΟΠ 11. οὐ δ. δαοϊουιυαϊο βτυτηδύιτη δῦ, πο οϑῦ Ἰοοιβ. [ἢ οβύθη- 
ἀοηπαᾷ ϑηΐη φῬγϑοβύδη ἃ δ] θυϊὰβ σΌπθυΐβ, πθαὰθ ἴῃ αἰ θυθπίϊ ἀυοτῦτα 
ΘΘΠΘΙΤΙΠ, ἀθιῃοηδίταπαᾷ αἰδραΐεθίο γ8 8 84. νϑυβαίασ. : 

6. 7. τοὺς μὲν οὖν περὶ τ. κ. πρ. σπουδάξοντας.... ἱ. 6. τοὺς μὲν 
οὖν οὕτω καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν φιλαύτους ὄντας. Ηος ϑηΐμῃ ἰπᾶθ ἃ 1168 
Ὁ 2ὅ οἥβούυτη οβὲ, σϑῦθ τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδάξοντα μάλιστα ϑἦγαι 
φίλαυτον. 

8. πάντων δ᾽ ἁμιλλωμένων... .: ῬΥΟΡ6 δᾶδο οὗ γϑυθὶβ οὖ βοηξθηῶ 
ἀοοραππὺ δὰ 1102 Ὁ 8 ,πρὸς τοῦτο δ᾽ ἁμιλλωμένων (τῶν κατ᾽ ἀρετὴν 
φίλων ὄντων) οὐκ ἔστιν ἐγκλήματα οὐδὲ μάχαι. 

11---16. ὥστε... ἴπ ἀπυτὰ οΟἸ]] ραν αποᾶ δᾶμππο ἀοιηοπδίγαθατηι 
οϑὺ; ἤῶτα θπΐτη γϑβροπᾶθῦαν αὐϑθγθηθὶ πότερον δεῖ φιλεῖν ἑαυτὸν μάλιστα 
ἢ ἄλλον τινά 1108 ἃ. 38. 864 ν. αὑδ δα Π]ὰμ Ἰοοῦμῃ δἀποίανίταιβ: 
πᾶτη αποᾶ ἴῃ π8ὸ αὐδοϑύϊοπο δα] οἰ Ὀαΐαν ἢ ἄλλον τινά Ῥγοῦβαβ Π6ρ6}1- 
σἰθαγ; πρὸ φργοΐξθοίο Αὐἱβῦ ἀϊούπσαβ οϑὺ τὸν μὲν μοχϑηρὸν δεῖν μάλιστα 
φιλεῖν ἄλλον τινά, τὸν δ᾽ ἀγαϑὸν ἑξαυτόν: πῈ}1ἃ οηΐπι ταΐϊο ὡρραγαϊῦ, 
αὰ 60 ρουνθηϊαῦαν αὖ αὐϊδαῦδηη γ6] 8]1α ΘΙ γ6] δ] α αἱὰ πη8)915 Προ 
ααϑ 86. πο τὸ δεὲ ἴῃ Ηἷβ οὐ τὸ οὐ δεῖ νβ 12. 18 δὰ 1ὰ ρούϊιβ 5ρ6- 
οἴαῦ αποᾷ Ὀ6π6 αυοάστθ τη8]6 μβαθθαῦ αὐδτὴ δ ργϑθοθρύσμῃ μοπθδύδϊβ. 

προ ὺννι δὼ ...... 
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13 πᾶς γὰρ νοῦς αἱφεῖται τὸ βειτσεῦν; ἑαυτῷ. ὁ δὲ ἐπιεικὴς τ169.«ἱτ 

8 πειϑαρχεῖ τῷ νῷ. ἀληϑὲς δὲ περὶ τοῦ σπουδαίου καὶ τὸ τῶν “7... τ ν--«- 

φίλων ἕνεκα πολλὰ πράττειν καὶ τῆς πατρίδος, κἂν δέῃ συλ. 
δες: 

ὑπεραποϑνήσκειν᾽ προήσεται γὰρ καὶ χρήματα καὶ τιμὰς 20 τρρυ ἐκ α: 
καὶ ὅλως τὰ περιμάχητα ἀγαθά, περιποιούμενος ἑαυτῷ τὸ κ΄ ἡ γές, οἵ". 
καλόν ὀλίγον γὰρ χρόνον ἡσθῆναι σφόδρα μᾶλλον ἕλοιτ᾽ [νν},πτὸ καλό 

ἂν ἢ πολὺν ἠρέμα, καὶ βιῶσαι καλῶς ἐνιαυτὸν ἢ πόλλ᾽ ἔτη 
τυχόντως. καὶ μίαν πρᾶξιν καλὴν καὶ μεγάλην ἢ πολλὰς 

17. πᾶς γὰρ νοῦς αἱρεῖται τὸ βέλτιστον ἑαυτῷ: δδὺ Θπῖτη ἀπὸ ἰηΐθυ 
γοὰβ ἀοβηϊίοποβ τοῦ ἀγαθοῦ ,,ῦσα ὁ νοῦς ἂν ἕκαάστῳ ἀποδοίη, καὶ 
ὅσα ὃ περὶ ἕκαστον νοῦς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ“ 1802 ἃ 34. 38ῦ. Νοπ 
τη8]6 αὐἱάοίῃ Επᾶοχαβ (1172 18) ἕκαστον τὸ αὑτῷ ἀγαϑὸν εὑρίσκειν, 
5604 δἀδοπάστῃ ,,εὐ μὴ παρὰ φύσιν ἔχει“. Τὴ Πογμρΐπ6 γοτὸ ἀοχαϊπεῦο 
11 ΘαΡΙπῖβ οοπέγα πϑίαγαμι οϑὸὺ π66 πῸῃ τϑ]ασδ οπηηΐδ, ρτϑϑίθυ ταί ϊο- 
Ὠ8. ἱπῃρθυϊατη. , 

19. τῶν φίλων ἕνεκα πολλὰ πράττειν καὶ τῆς πατρίδος. ΝΟ 6Χ 
τιϑὰ Αὐἱϑῦ. θβῦ, Ἰοουτη περὶ πατρίδος Θχοσταγθ. ΟΘυϊα αποα Ἰρβαμ ἢ0- 
τήθη ἴῃ Εἴη. Ῥο]. ποῦ, ρυϑθύθυ πᾶθοὸ,, καὶ τῆς πατρίδος “ 561161 ὑδηθαχῃ 
εἰ ΤΆΠΟΥ οὖ ἴῃ Ῥθυβί μη]! απϑθδίϊομθ τϑρουϊασ 1866 Ὁ 87 καὶ τὰ ἁπλῶς : 
ἀγαϑά (80. καλά ἐστινὺὴ ὅσα ὑπέρ τὲ πατρίδος τις ἐποίησε παριδὼν τὸ 
αὑτοῦ: ἴπ αὰὸ αϊοῖο Βαρυθηὺ ΥΥ͂. Π). ᾿πηρυῖπηῖβ ργορύου ᾿ἰϑύπμα τε. Νὅο- 
αὰ 80 ἢοο Νῖο. ἸΙοοο, αποπίαμη γοῦ. ργὸ ὑοῦ ἷβ καὶ τῆς πατρίδος 6χ- 
θοῦ ,, οὐ ραίϊ“ 1. 6. καὶ πάσχειν, οτημπῖβ βυβρίοῖο δθοδὺ. ϑῖπ Υ ϑύβθυϊβ 
πὸ οἃ δαυοίουθαβ δέ τοῦ ΟἸΠ ΠῚ ἀπι8 ἤδθιη δθθαΐ, βῶπθ 8 Ὁ ΠῈ785 
οὩΡ. ογδαύϊομθ μαιὰ δ]1θπα, νἱ θέαν ἤδθὸ Ῥαίσϊδθ τηθηθϊο αὐϑ ΟΥ̓ ΟΥῚΒ 
Ῥᾶθπθ 6888 οοποθάδμιη. Θυϊὰ ϑῃϊη τηΐϊσιιπ, Τγῶ Ὁ Αὐἰβύοίθι θη ἴα 8ου]- 
ῬΒῖ888 ατἱ ΓΆΤῸ ΠΟ αἸΟΘΠΑῚ σΘΠΘΙΘ πδτι8 810} -- Εὖ δαουιὺ ογβιΐδη απ 
Ηΐπο δὰ Ἡμποξουϊοουαπι ἰοοῦτη 6 5Β᾽ ὑπ ϊπθ ΝΊ οτηδομϑὶ οπηθπἀδηατη 
φῬουσαῦ: αὖ 1Π10Ὸ ροβὺ γϑεθα ὑπέρ τε πατρίδος Θχοϊά 1556. φοπ]οίϊαῦ καὶ φέ- 
λων ἕνεκα 5Βῖτη. ΑΠ τηΐητι8 ὙΕΥΪ 51Π|1160 ὉΠ] πα ΟΘμβθατητβ 6556, ααἷδ 
ααδ81 βΒροπΐθ Ἰθρϑηθὶ 56 ορία] οὶ 

22 86. ὀλέγον γὰρ χρόνον ἡσϑῆναι σφόδρα... νβ8 25 καὶ μικράς. 
ΠΙὰπη σπουδαῖον αὐἱ ἴῃ δ ἀορὶπριθαν αἰχθυῖβ νῖσπ ρϑυΐθοῦθ ὈΟμΌτη 
6586 απθη Αὐϊβέ. Ζ' 7. 8 ποιηΐπθ μεγαλοψύχου Ἰαυᾶανιῦ. Αἀ Πὰπο ϑηΐτη 
ΟΥΠΪΠΟ ΤῸΒ οὖ βϑηξθηὐίδθ οὖ αὐϊάδη οΟ]ον ογαθ οπβ οορτ ας] οπθιη τονο- 
οαπὺ; αὐδτηαθδηη οὐδ 6 γΘ 5 16 πὶ οβύθηαιὶ ρούθϑῦ, σοὶαὺ Π]ὼ γοοθ 
1134 Ὁ 8 ἀφειδὴς τοῦ βίου ὡς οὐκ ἄξιον πάντως ξῆν αὐτὰ ἢ. 1]. οοπι- 
Ρατιαϊᾶ. Νβϑοὸ ργδθῥθσυτηϊ θπάατη αἀὐδπη ὈΘ6Π6 5101 οοπϑίθυ Αὐὶϑῦ., ααἱ 78 πὶ 
τη σι ἰτήηατη ἰδοϊαῦ τὸν ὡς ἀληϑῶς φίλαυτον, Ἰο00 δαξθπι γοπιοῦο 1889 
Ὁ 88 88. (Υ. ΒΈΡΓΆ) μικροψύχους 605 απὶ 1η816 5ἰπὺ φέλαυτοι. 

22. ἡσθῆναι σφόδρα: οτηπθ αὐοᾶ τηϑρηθπιὶ οϑὺ σϑυδθ νἱγθα 5 οὗ 
ῬΓΟΡυατη. ΝΙΒΙΟΥΐπτιβΒ αὐδουῖ ροββὶῦ στα ὉΘπ6 τῇ ἡδονῇ 6͵085, «αἱ 
ἼΠῸ Ποποϑίο ἀθϊθοίαίαν, σφοδρότης εαὐὐηϊθαδίαγ. ϑδπθ ρυπαθηίο Ῥ]αΐο 
᾿αυϊάθπι θὰ8 ἡδονὰς ἀπ, μέγισται αἴαπο τῷ σφόδρα καὶ μᾶλλον ὑπερ- 
ἐχουσαι“ δυμπὺ ἴῃ ΠΌΤΠΘΤΟ ὙἹ]] τη οὗ Βρθυμοπάδυτιη ροβαὶϊῦ ΡὨΙ]ΘΌ. 48. 



- 
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020 ΔἈΒΙΒΤΟΤΕΙῚΒ ἘΈΗΙΟ, 

(1095 καὶ μικράς. τοῖς δ᾽ ὑπεραποϑνήσκουσι τοῦτ᾽ ἴσως συμβαίνει" 18 
αἱροῦνται δὴ μέγα καλὸν ἑαυτοῖς. καὶ χρήματα προοῖντ᾽ 
Ὕ ἄγ ᾿ ΄ ΄ , , , »» 

ἂν ἐφ᾽ ᾧ πλείω λήψονται οἵ φίλοι᾽ γίγνεται γὰρ τῷ μὲν 
, , 3 -" ᾿ φίλῳ χρήματα, αὐτῷ δὲ τὸ καλόν" τὸ δὲ μεῖξον ἀγαϑὸν 

ἑαυτῷ ἀπονέμει. καὶ περὶ τὰς τιμὰς δὲ καὶ ἀρχὰς ὃ αὖ- 
ϑοτὸς τρύπος᾽ πάντα γὰρ τῷ φίλῳ ταῦτα προήσεται᾽ καλὸν 

γὰρ αὐτῷ τοῦτο καὶ ἐπαινετόν. εἰκότως δὴ δοκεῖ σπου- 
δαῖος εἶναι, ἀντὶ πάντων αἱρούμενος τὸ καλόν. ἐνδέχεται 

ὃὲ καὶ πράξεις τῷ φίλῳ προΐεσϑαι, καὶ εἶναι κάλλιον τοῦ 
2}: ἃ » ᾿ -» , » ὡς 

αὐτὸν πρᾶξαι τὸ αἴτιον τῷ φίλῳ γενέσϑαι. ἐν πᾶσι δὴ τοῖς 

86 ἐπαινετοῖς ὁ σπουδαῖος φαίνεται ἑαυτῷ τοῦ καλοῦ πλέον 
᾿ 3 » ΄ ι169» νέμων. οὕτω μὲν οὖν δεῖ φίλαυτον εἶναι, καϑάπερ εἴρηται" 

ὡς δ᾽ οἵ πολλοί, οὐ χρή. 

29, δὲ καὶ] ΚΡΟΡ δὴ καὶ. 
᾿ 

φῦ. τοῖς ὑπεραποθϑνήσκουσι τοῦτ᾽ ἴσως συμβαίνει 56. αποἀοππαιιθ 
γ8 2954. (,, ὀλίγον γὰρ χρόνον... “) Θχρ]Ἰοϊδατα οϑὺ, Μαχίπιθ θηΐμι 111ἃ 

᾿ 678. βαπὺ απἱ προΐεσϑαι τὸν βίον νο]ϊῦύ. Αα πὰπο δαΐθμι τὖ ῬΥτηθ τη 
βρθοίαυθθιν νἱβ ἰρβῶὼ νϑυὶ ὑπεραποϑνήσκειν γ8 20 οἴἴἶβοιῦ. Ουᾶ γ6 ἃ}"- 
βοϊαϊῷ βϑθαπαηθονῦ πᾶ γ5 20 ἀθίμοθρβ ποιηϊηδύη οοτηχηθιηογαῦω βυηῦ: 
τὰ χρήματα ν8 36--29; αἵ τιμαὶ γ8 329 ---82; απἰρὰβ ᾿Ἰπθαροῦ δἀαπηΐαν 
αἵ πράξεις νΒ 82 -- 84. Τῃ πποαυοαπθ δυΐθμι σΘΠΘΥ6 γ05 δοίω δῦ, ὉὈ] 
ἀρραγαδ θοπατῃ νίστιηι μέγα καλόν, μεῖξον ἀγαϑόν, καλὸν καὶ ἐπαινε- 
τόν, τὸ κάλλιον (γ5 20. 28. 380. 38) 5101 1ρ81 ΘΟ ρα 6 Βυυθσηα 6. πιῶ- 
χίηθ δηθὰ μὶ οϑβθ: αὖ ἀοίπαο τϑούθ ἢπῖβ ἀθοἱδαβ προπαίαγ.,, ἐν πᾶσι 
δὴν τς  ρ ϑ4;,88, 

1. καϑάπερ εἴρηται: ἃ 11 8α. (ἃ. ν.)). ᾿ 

6) “Πότερον ὁ εὐδαίμων δεῖται φίλων ἢ μή; Ῥοπιομδίγαθαν διη1οῖ- 
ἰδτη δὰ Ὀθαύθιη νυἱδᾶτη πθοθββαυῖδηι 6586. 1109 Ὁ 8ὃ--Τ110 

Ὁ 19 (1 9). 
1) “πορία. 

8) ϑιωιέ φιυὶ ἀἰοανέ, ϑϑαΐίειηι Ἰιογυύγιθην, φινογυλαην τὐγιζηννα ογηγυΐδιι8 γ οἴ. 8 
απ'αίίηιν ἐγιδέγιμοίιι5 5ἱξ, αηουϊοὶβ δον μη θι6 Ορ6 6α}67}6 Ρο0886 --- 1109 Ὁ8, 

Ὁ) ϑεζ 18 φιιαθ ορρογιαγέν" ἐγν ργοηινέιν διυέ. Φμοηιοο θηηι 18 αἸγυϊοῖδ, 
ϑιηΉ10 {γ6 ἐμέο) οαίογηα ὕοόηο, σαγθαΐ χιυὶ δοαΐιιβ 65ὲ 7 --- Ὁ 10. Αη 
χιμίην υἷν' χιθίϑηνα θογιδ ἐμ ὕθηθ [αολινγνανοην, ἐγυξογυένι8 δὲ,, θθαΐυιδ 
ὙΠ6 οὦ οσοαβίογα χιας οαορἑαϊίδδίηνα 65ὲ, υὐὐ ἔγν αρυῖοοδ ϑοηοβοίω 60Ή.- 
ζογαρέν", ογϑαίιι8 δε. --- Ὁ 18 (416). 7)ογυΐχινο, χινύθην ἡθηνο ἤθη, υἷ- 
ἑαην βοίαην ηιοϊοδίθ ἔογαΐ, υἷν ϑοαίιι8. ἐϊ8 ργἱυοένν" χινογυνην σοτϑινοο 
ἴοησο ργαοδίαί, θογυῖβ απιοῖδ -- Ὁ 22. 

2) “ύσις. 

8) Αἀυογβαγίλ ἐξα ἑαγένην, αἰϊχινϊ αἰοινιέ δὲ Ἰέσοαὶ ἀ6 τον ἑαϊὶ αηιϊολἐῶ 
φοῖ, δοοϊοίαἰα οορσίίαγο, χιναϊίδ υμῖσο πιασίηϊο μίαοοί. Ττοίθοίο ὁηΐηι. 
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γώ». 

,᾽9 ἀμφισβητεῖται δὲ καὶ περὶ τὸν εὐδαίμονα, εἰ δεήσεται τι09ν 8 βΞ ᾿ 

φίλων ἢ μή. οὐθὲν γάρ φασι δεῖν φίλων τοῖς μακαρίοις 4 εὐγ κα ρο 

δοαΐὲ παν ἐΐϊθ ἐσομὲ, α χιυίϑιιδ αὐ 7γϑιοέιι8. δα ροίαζιν" (τοῖς χρησί- 
μοις) ατὸ ἀοϊοοίαηιοπέα (τοῖς ἡ δέσι) --- Ὁ 2 -- Ὁ 38. ν 

Ὁ) 15 νοῦὸ ἔρδα Ἰοηαθ αἴϊέον Ππαροί. Ῥγίηνιν οηΐην χινην ϑεαϊίαβ ἴῃ 
φιοίαηι ἐνεργείας σοΉ6 76 γοϑίξα 8ϊξ, υἷγ' ϑοαΐιιδ, ωὐ 86 υἱέωθ «ἀεΐ- 
οοάηοην ρεγοὶρταξ, υοἱοὶ ἐπι σοι. ἐνεργείας ἑαγηιαγη ϑιθιην ἴη- 
ἐμοὶ. (μαῖν αὐ γθην αἩιὶοὶβ δὲ Οριι8 6716: πάη χιοί ἴηι ἔρβο ἰωη- 
μην ογ1ξ, οοηέμογὶ βαἰξΐ5 οοηιηιοαο πορ ροίοεγῖέ; πιο τὉο7Ὸ ἴηι αἰΐὸ 
οογηαΐ, 60 ἑαπηιαηι διο ποῦ φαιναοδτξ γῖδὲ αἴέξογ {116 ἰδὲ αὐοΐοιι8. 8ὲΐ 
--1ιτὸ ἃ 4. Τοίμαο ἐρδὶ Ῥοαίο {Π|π᾿| ἐνέργεια φχιιᾶ «ἀοϊοσίαξιν πιαρὶ8 
ρογρεοίνια δὲ γαοίϊον ογῖέ, 8ὲ 8οοίοβ Παϑιογὶέ ---ἃ 11. -- Ο Δχ)εηῖψια 
ἑη, οογηυϊοίι, ργοθογιηι υἱγέν8. (αι χι γγίηια αρία 68ὲ θοανίἐιμαο) 6α:- 
ἐγοοίν" αὐροέιγιιθ --- ὃ, 18. 

, 6), ϑ'εα υἱάρίνν ας φιιαοδέϊο ἀθηιοηβέγαἰτογθην ἡλα ὴὶβ 6: ἐρβδά αντηνὶ᾽ 
παϊξιγῶ ρεοίϊέαην Πασίξαγο (ἃ 18 --- οχύγ.). υντηνιιδ. βοηἐϊέηίο εἰ εο- 
σιαηᾶο (ὁ, 16 --- 19). 161. 86 ϑογιν ἐἐ ἀτἴοο υἱέω 68ὲ (ἃ, 19 --- 21: 
22 --- 29). Οιιο(οινηχιιθ 961) 86 Ὀογηηι 68ὲ, υἱγὸ θοΉῆο [εἰ ϑοαίο] ὕο- 
γῆν 68ὲ οὐ ἀμῖοφο (ἃ 14. 1Ὁ. 231). Τἴγσο υἱγοὸ ϑοπο εἰ θεαΐίο ὕο- 
πηι 68} 86,818 οὐ οοστίαίξϊο ἐη ηιΐθι8 υἱέω ε85ὲ ροϑίέξω. -- 
«Αἰχιυὶ ἐδὲ χιιαοίαην ρον οορέϊο 961 χιιαην 8οη ἐγ 6 ἢ08 εἰ οοσίξων ὁ ρε1- 
οἱρίηνιι8 (ἃ 39 --- 88). Τρογοΐρονα «οΐοην θογμην ἐωρῳιαηιν Ἡοϑέγ 
εἰνιϊο6 6δὲ (Ὁ 1 --- 8). ὄγσο υἱῦοόο θοηο ρεογοορέϊο τα 8ιὲ 86Ή- 
ἐϊοη 8 οὐ οοφίέαηεϊδθ αὐϊοὶβ ο5,. --- (μοαδβὲ ἐστίν" αηνίσιυιβ᾽ 68 
αἰξογ ἴρ86, 6886 αἸηίοινηι 5ἰηυ θ᾽ οὖϑὸ ὕοηιο ϑογιην 68 αἰφινθ 6886 
ἐρϑιίην, οὐ ρεγοίρογο απιϊοὶ υἱξαηι βιην τ6} ἀμ 66 αὸ διαην (Ὁ ὅ---11); 
τὰ χιοά βὲ ἐγν. οοηϑιιοξι γι 86) ηνοηβ οὐ οοσιζαξίογβ (Ὁ 11---14).Ψ 

Τγσο 8ὲ φιιοαοιψιο οαορίαξμηιν ὁδὲ ϑοαίο Ποηνίγυὶ βδιυρροέογο ορογίοἐ : ὑδαΐο 
(αα οοηϑβιιοέιαϊγοην υἱέαθ) αὐνὶοῖβ θογῖβ οριι8 οτέ. Ω).. 6. ἃ. ---[110 Ὁ 19. 

Ε ΜΜ. ν. 8Β 1δ: ἴὴῃ αποᾶ οἀραὺ ἰᾳπαῦδπι 1πῃ Θχθηιθ] αν ἱπαυϊγαῦ απ 
αὐ1ἃ Ῥτορυίαα Μαρπογαιη 810 αὐἰάααθ αἀἰνϑῦβὶ ἃ τ] ααϊ5 ΕΗ. Βαθθαμὺ 
ΘΟΘΊΠΟΒΟΘΥΘ γοϊπουϊῦ. πᾶ ἴῃ ὙῸ ᾿ΠΡΥΪΤ18. 686 οαρ 15. Ῥαγῦθθ ΟὈβουυθη- 
ὕατ, αὐἰθὰβ ἔπτη 1212 Ὁ 38 --- 1218 ἃ 7 αὐδορῦϊο δὰ νἱΐϑιη (61 ἐγαηβίθυ αν, 
στη 1219 ἃ 18 --- 20 Δηοῖ Ορτ5 6586 Οβίθπαιθαν αὖ ἀΙΠΟΙΠ]] τη 111 οὐ 
ἀυ]οϊβδίτηα γνῶσις ξαυτοῦ Ποτηϊηΐ οοπέϊηραύ. -- 6. διηριίοτο Ευαθυηὶ 

᾿ αἰβραύδίομα (1344 Ὁ 1 --- 1240 Ὁ 19), αὐδηὴ βϑοιθυτα 6588 ΜΏΡΈΟΥΤΠΙ 
βουιρίουθιη βα β δἱποθῦ, Ἰᾶῖὼ Ὠ1Π1] ἀἴοο: Ηἶβὶ ϑηΐπὶ ἀηΐθ Ῥϑπ1}10 τηῶρὶβ 
οιηθηδεία ἔπουῦ αὐδτὴ μαοῦβαπο ΥΥ͂. 0. οροτᾷ οἰδοίαση δῦ, ἱπᾶθ δὰ 
ἸΒΌΤ. ᾿π θυ ρυ 8 Π1] ἔδυ υἱἀθὈὐ αν σοπγθυθ ρ0586. 

8.. ἀμφισβητεῖται περὶ τὸν εὐδαίμονα: τηϑ]αογαηῦ ΝΟ. 40 ἰπϊεϊο (ν. 
οὖ οχύγθιηδ γϑυρῶ 680.) ππίνθυβαη πᾶπὸ αὐδθϑύϊοπθιῃ δα ἴρβατα εὐδαι- 
μονίαν γϑίεγγθ απαι δ τὴν αὐτάρκειαν (γ5 ὅ), ἴῃ αὐ οὐ ΜΜ. οὐ Επά. 
σοπϑίβέπην (1212 Ὁ 234: 1244 Ὁ 1). Νβο τηδ]6 ργοΐβοξο Νῖο., ἱταρυ 185. δὶ 
ἴω ἀθ ἃιηῖοῖβ απϑθυθπάθηη 510, αὖ ποι ἑαηύαμαι ἱπέθυ θχίθγπθ Ὀοηδ (γ5 10) 
5βίηθ ααἱθαδ γ6] δὰ βυβύθηἑαπάδιη γ8] δὰ δχουπαπᾶδηη γίδατη ρα δβῦ, 
584 οἰϊδιῃ --- ἰΙὰ αποᾶ ἀοπηοπβέγα οηϊ μοβύθυϊουβ οαρ. μα]. ἀπάτῃ ρτὸ- 
Ῥοβίθαμη οϑὺ --- δηΪΠ}1 τηθηξίβα 8 Θοπβοϊηῤίαγη 5αϊ, 5θηβάχη, οορὶ δῦ ΟΠ 
δα] ανοπῦ ὡπρθαηίαπθ. 
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ἕ ς 

αἼζςος. εἰ ροεκα αὐτάρχεσιν᾽ ὑπάρχειν γὰρ αὐτοῖς τἀγαϑά᾽ αὐτάρκεις 19 
δ ον ἽἼ οὖν ὄντας οὐδενὸς προσδεῖσϑαι, τὸν δὲ φίλον, ἕτερον 

ποθ. Ζ:ν [λὲὲ Ὑ 5." » ᾿ τι ᾽ ς “ Ὁ . ω 
αὑτὸν ὄντα, πορίζειν ἃ δι αὐτοῦ ἀδυνατεῖ" οϑὲν τὸ «Ὅταν 
ς ᾿, φ -» ᾿ » , "Ἥ ἐν 5 χη τὸς, ὃ δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων“ ἔοικε δ᾽ ἀτόπῳ τὸ πάντα 

“7 δι μ᾿ ᾧ ΑΑ΄ Η » Η ΗΝ Ἂ 2 2 , « 

κ᾽ τῖξι. 0 ἀπονέμοντας τἀγαϑὰ τῷ εὐδαίμονι φίλους μὴ ἀποδιδόναι, ὃ 
»-» ᾿ " ἫΝ Ν 3 -» -»" 

ἕν. 10 δοχεῖ τῶν ἐχτὸς ἀγαθῶν μέγιστον εἶναι. εἴ τε φίλου μᾶλλόν 
ἐστι τὸ εὖ ποιεῖν ἢ πάσχειν, καὶ ἔστι τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τῆς 
ἀρετῆς τὸ εὐεργετεῖν, κάλλιον δ᾽ εὖ ποιεῖν φίλους ὀϑνείων, 

τῶν εὖ πεισομένων δεήσεται ὁ σπουδαῖος. διὸ καὶ ἐπιξητεῖ- 

Ἐπ 7: ται πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἢ ἐν ἀτυχίαις, 

τι ὡς καὶ τοῦ ἀτυχοῦντος. δεομένου τῶν εὐεργετησόντων καὶ 
τῶν εὐτυχούντων οὗς εὖ ποιήσουσιν. ἄτοπον δ᾽ ἴσως καὶ τὸ 

ὅ. ΚΡΌΤΟΝ ὑπάρχει. αὐτοῖς τἀγαϑα)] Κν ἀγαϑά. 71. ὅϑεν τὸ] 
ΚΡΙΡΝΡ ὅϑεν. 10. ἀγαϑῶν)] ΚΡ ἀγαϑὸν. 18. ΚΡ εὖ πησομένων 
ὧν δεήσεται. 

4--8. οὐϑὲν γάρ φασι... Ηδθο ορίπῖο δὴ απΐάθμηι ἴα Θχροηϊαν 
αὖ πα}]0 πϑροῦϊο Θχρ]οαϊ ροβϑὶῦ (οὗ νβ 322 5.). 56 δϑῦ βᾶπθ δρᾶ ᾿ἱρβῃ 
Αὐὶβῦ. οὖ οπηηϊπο ἃραὰ τᾶθοοβ ἴῃ" δαημᾶθπι ἔθσθ ραγίθιη βϑηὐθηξία, αὰδ6- 
ἄδη, δὰ ἀαδπῃ Πδο οδρ. ΥΘΒΡΙΟΙ Ρᾶν οτῶῦ. Οὗ (μθ ρ]υτῶ ΘΟὨΡΘΙΆΤΩ) Επά. 
1344 Ὁ 10 5. ὁ εὐδαιμονέστατος ἥκιστα δεήσεται φίλων, ἀλλ᾽ ἢ καϑ' 
ὅσον ἀδύνατον εἶναι αὐτάρκη; Ρ]. Τι,γ8. 21ὖ ἃ 5ᾳ. ὁ τ ρονς ἱκανὸς 
ἑαυτῷ; Ατὶδί, ΡΟ]. 1908 ἃ 36 βαᾳ. εἰ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισϑείς,. 
τὸν ἄπολιν ἢ ϑηρίον 6586 ἢ ϑεόν (εὖ νἱτατη νύ Ὀθαΐαμη απδπύατη ἢ6Υὶ 
Ῥοββὶὺῦ δὰ αἀἰνίπδπι παἰαγαμη γ Υρ γΘ αὐΐαθ ῬγΟ Δ Ό116 6βϑῦ); ν. ἰηΐτω 1177 
ω 21---Ὁ 1, αἱ ἡ ϑεωρητικὴ γ6] ΟὟ 1ἃ ρϑἰτηδτα ἔδυὺ ααΐα τηδχίμηθ ὃ σο- 
φὸς καϑ' αὑτὸν δύναται ϑεωρεῖν. 

1. 8. ὅταν ὁ δαίμων... ν. Επι. Ογοδύ. 667. 
8 8αᾳ4ᾳ. ἔοικε δ᾽ ἀτόπῳ: ἰχ8, ἀϑαὰθ δὰ γ8 22 ἴῃ οομπέγατιατη Ῥᾶγύθυῃ 

Ῥγοροπαπίιν ἀὐραμηθηΐα, τηϑιχίτηθ 1118 ον. Νβὸ τηυ]ύαπι ἀΐνθεβῶ ϑαηὺ 
, : αυδθ ῬΥΪΤΏΟ Ἰμ1 10 1165 ἃ. 4 --- 9 Ἰορίπηπαβ αὖ ὡπιϊοἰυϊα, οβἰθηἀογθίαν ἀναγ- 

καιότατον εἰς τὸν βίον 6888. 
10. εἴ τε φίλου μᾶλλόν ἐστι τὸ εὖ ποιεῖν ἢ τὸ εὖ πάσχειν. 

Ηδθο αὐἱάθηῃ ῬΡΟΡοβΙθο ἴῃ δἰΐθυο διριιηθηΐο γυ5 10 --- 18. ΠΟῚ δα Π]ο8 
διηῖοοβ βρθοίαῦ ααἱ Ὀοαΐο δοχαϊτπιμύαν (ὉΪ Θπΐτη ογαπὺ οἵ εὖ πεισό- 
μενοι Υϑ 182), 864 ἰρβίαβ Ὀραΐὶ οδιιβᾶ «ἀἀπηΐαγ, αποπίδτη 51 παρθϑαῦ 
ΔΙΤΉΪΘΟΒ ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΟ οὖ 1086 δυϊὺ διηϊουβ. 

18--160. διὸ καὶ ἐπιξητεῖται... 65 ἴρ8ῶ, αὐγίβαιιθ Ὡμλθ08 ΟρυΒ 
6588 οὖ τοῖς ἔχουσι τὰ ἀγαθὰ πάντα οἷ τοῖς ἐν πενίᾳ καὶ ταῖς λοιπαῖς 
δυστυχίαις, Ῥυίάοτη 116 ἃ ὅ--11; 10. 11. 12. οοτητηθτηοταίω ϑβῦ.. Οδ6- 
βὺϊο γσϑύο 1η46 οοηΐδοία, ουἱ βοϊγθμᾶδθ οἵηπθ ἂρ. 11 ἀαὺ ορθγᾶμῃ, ῥτὸ- 
ἔθοῦο ἰαγτα ἔα 1118 θϑὺ, αὖ φαῦ ἀπ μᾶθο ταθηῦο 678 δαῦ Ρ]θπῖον 111 ὑσᾶ- 
οἰαίϊίο οἂρ. 11 βᾶπθ βαΐβοθσθ νἱάθαϊασ. Αοοθαϊδ θηΐπι ααοα πθαὰθ Πΐο 
11πὸ βρθούαϊαν, ΠΘατιθ 11110 (πο. 

10. τὸ μονώτην ποιεῖν τὸν μακάριον: οἵ. 1110 ἃ ὅ μονώτῃ χαλεπὸς 
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19 μονώτην ποιεῖν τὸν μακάριον᾽ οὐϑεὶς γὰρ ἕλοιτ᾽ ἂν καϑ᾽ αὑτὸν τιόρυῖτ 4. ΞΞ 

τὰ πάντ᾽ ἔχειν ἀγαθά" πολιτικὸν γὰρ ὁ ἄνϑρωπος καὶ συζῆν οἰρραοη αἱ 

πεφυχός. καὶ τῷ εὐδαίμονι δὴ τοῦϑ᾽ ὑπάρχει τὰ γὰρ η ἘΦΣ 

τῇ φύσει ἀγαϑὰ ἔχει. δῆλον δ᾽ ὡς μετὰ φίλων καὶ ἐπιεικῶν 30 
κρεῖττον ἢ μετ᾽ ὀϑνείων καὶ [τῶν] τυχόντων συνημερεύειν" 

ς δεῖ ἄρα τῷ εὐδαίμονι φίλων. τί οὖν λέγουσιν οἷ πρῶτοι, καὶ ζ᾿“-τ- 

πῇ ἀληϑεύουσιν; ἢ ὅτι οἱ πολλοὶ φίλους οἴονται τοὺς χρησί- 
μους εἶναι; τῶν τοιούτων μὲν οὖν οὐϑὲν δεήσεται ὁ μακάριος, οἱ “νότον, 
ἐπειδὴ τἀγαϑὰ ὑπάρχει αὐτῷ. οὐδὲ δὴ τῶν διὰ τὸ ἡδύ, 35.“ δ 
ἢ ἐπὶ μικρόν: ἡδὺς γὰρ ὁ βίος ὧν οὐϑὲν δεῖται ἐπεισάκτου ς ΓΟ 
ἡδονῆς. οὐ δεόμενος δὲ τῶν τοιούτων φίλων οὐ δοκεῖ δεῖσϑαι 

ς φίλων. τὸ δ᾽ οὐκ ἔστιν ἴσως ἀληϑές᾽ ἐν ἀρχῇ γὰρ εἴρηται 

21. [τῶν] οἵη. ΚΡ, ΚΡ ρέΐϊδιηη καὶ ααοᾶ ρῥτϑθοθαιϊ. 22. φίλων). ΚΡ 
Μὴ χαὶ τῶν φίλων. 206. ἢ ἐπὶ] ΚΡ ἐπὶ. 

ὁ βίος, γεὶ ν. ρούίυβ ἀδῆηϊθίοπθηῃ τοῦ αὐτάρχους 1097 Ὁ 1 τὸ δ᾽ αὖτ- 
ἀρκες λέγομεν οὐκ αὐτῷ μόνῳ τῷ ζῶντι βίον μονώτην ... ἐπειδὴ φύσει 
πολιτικὸς" ἄνϑρωπος (Δα α. 1. ν.). ΟΥ̓ οὐ δα 1167 Ὁ 19--322. 

19. τὰ τῇ φύσει ἀγαθὰ ἔχει: πο οχέγθιηδ, ἀθιηοηβύγαϊο 1170} 17 
γροίαϊο, τοῦτο δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ ἢ ταύτῃ ἐνδεὴς ἔσται“. 

20. 21. μετὰ φίλων καὶ ἐπιεικῶν... μετ᾽ ὀϑνείων καὶ [τῶν] τυ- 
χόντων. Τλθοπΐθυ οατη ΚΡΜΡ οβύθυθ γυ8]15 υίύϊουϊο τῶν δῃΐθ τυχόντων. 
Ωυοα γοτὸ ἰάθη ΚΡ ᾿θιάθηη οἰϊατα καὶ οτηϊουϊθ, τηὰ]6 ἔδούστῃ : τη] τοι 8 
8 ΟἸ]15. ν8 22. τἰὐγίατιθ Πἰῦγτο Πάθτη μα θδιηαβ, ἃπίθ φίλων Δ] πὰ οΘχοῖ- 
ἀϊββα (δα 4. 111 καὶ τῶν); τϑούω θηΐῃ γαύϊο δὰ οοποϊυβίοηθ.,, δεὲ ἄρα.. 
σπουδαίων γ6] ἀγαϑῶν φίλων" γοτάποϊῦ (ν. οὐ 1110 Ὁ 18. 19). 

22 -- 28. Ῥυγηδ, ραγ8 λύσεως: οὖ ΠοΟ Θῃΐτη τοῦ λύσαντος 6586 5οἰ- 
τὴὰβ αὖ γ6] ἴῃ [α]βᾶ ορίπίομθ αἰϊατπατη γϑυὶ γϑὐϊομπθιη οβύθπαδς: ν. πῇ 
ἀληϑεύουσιν οὐ γ8 28 οὐ 1168 Ὁ 18. 

φῦ. οὐδὲ δὴ τῶν διὰ τὸ ἡδὺ 50. φίλων ὄντων. Νοϊοραῦ Ατῖβύ. 
αἰδδτατη διηϊοϊ 886. τηϊηβ γοῦῶθ σΘΠῸαΒ ἢ. 1. ΡΙ8η6 ποΟ]]ρῚ: αὐδτηαθϑτη 
τὸ ἡδὺ 5085 βθοὺτῃη αἰπουϊἑαΐο5 αἴθουσα βοϊθύ, Αρρϑι]αΐαν Ἰσιίασ αὐδδὶ 
ἴῃ οοπίθιηύατη ἣ ἡδονὴ γν8 26 ἐπείσακτος αἱ Ῥᾷ8πη6 γ88 5ἰῦ, νϑὶ αὖ πυρδθ 
1186 ατᾶϑ ΒοΌσΥαΘ βθοαμ ἴῃ ἃ6465 ργαθροίθηϊιστη ᾿ηξοσαπηὺ (1168 ἃ 27 
-- 38 41... Υ. ἡδονὴν περέαπτον 1099 4 106. Ορροπίζυν δαΐοιῃ τὸ 
ἐπείσακτον (ϑύραϑεν ἐπείσ. Οῦ9 Ὁ 19) ν6] τὸ ἐπακτὸν (ν. ΡῬΙ]αίοπβ δέ- 
καιον ἐπακτὸν ἤθρ. Γ' 406) τῷ συμφύτῳ: γ. 6069 Ὁ 19 οὐ 760 ἃ 9. 

28. τὸ δ᾽ οὐκ ἔστιν ἴσως ἀληϑές 580. τὸ ὅλως οὐ δεῖσϑαι αὐτοὺς 
φίλων (ἐπεὶ τινῶν γε οὐ δέονται). 

28 β86ᾳ. ἐν ἀρχῇ γὰρ εἴρηται: 5βυΐβοϊαῦ Ἰοουμα 1098 ἃ 10 Ἰαυάδγο 
»τὸ ἀνθρώπινον ἀγαϑὸν (1. 6. ἡ εὐδαιμονέα) ψυχῆς ἐνέργεια γένεται 
κατ᾽ ἀρετήν“. ϑοααϊδζαν φαΐοτη Βἶπο, νίσατα Ὀδαύαση ποὴ ἰδ 118 ΔΙηΪΟῖ5 
ΘῷθΥΘ ααἱ 5101 τθβ (χτήματα νβ8 80) αἰΐεγταπὺ αυδβουαπαθθ, ααδτι 115. ααϊ 
τῇ ψυχῆς ἐνεργείᾳ ϑβαορουγτπί. Θαοά τχοπϊδατη ραυῖθου δὰ ὕγθβ 1185 ἀ6- 
γηοηβίγα 065 ρϑυξπθῦ αὐδθ -- 1170 ἃ 18 Θχὶθθηΐαν. 
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δ μρθυ9 ὅτι ἡ εὐδαιμονία ἐνέργειά τίς ἐστιν" ἡ δ᾽ ἐνέργεια δῆλον ὃ ὅτι 19 

καῇ - ἰς- 130 γένεται καὶ οὐχ ὑπάρχει ὥσπερ κτῆμά τι. εἰ δὲ τὸ εὐδαι- 

ἐλ 1-. παῖ, “ιονεῖν ἐστὶν ἐν τῷ ζῆν καὶ ἐνεργεῖν, τοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ ἡ ἐνέρ. 
ἐπτυκ ἄγο, ἜΟΣΣ ἢ γεια σπουδαία καὶ ἡδεῖα καϑ'᾽ αὑτήν, καϑάπερ ἐν ἀρχῇ 

κατο το ἈΡΎ ΑΝ “εἴρηται, ὃ ἔστι δὲ καὶ τὸ οἰκεῖον. τῶν ἡδέων, ϑεωρεῖν δὲ μᾶλλον 
ἸΥΝΕΡῃ παρ Ἐς. "τοὺς πέλας δυνάμεϑα ἢ ἑαυτοὺς καὶ τὰς ἐχείνων πράξεις 7 ῇ 

ον. 1....: 85 τὰς οἰκείας, αἷ τῶν σπουδαίων δὴ πράξεις φίλων ὄντων 

᾿ ἃ": δὲ [ 1110 «ἡδεῖαι τοῖς ἀγαϑοῖς" ἄμφω γὰρ ἔχουσι τὰ τῇ φύσει ἡδέα. 

“το Ξ9 ὁ μακάριος δὴ ρίρννι τοιούτων δεήσεται, εἴπερ ϑεωρεῖν προ- 
ΞΞΞ - ἐ- τ ΞΣα Ἵ χιρεῖται πράξεις ἐπιεικεῖς καὶ οἰκείας" τοιαῦται δ᾽ αἵ τοῦ 

᾿ ἀγαϑοῦ φίλου ὄντος. οἴονταί τε δεῖν ἡδέως ξῆν τὸν εὐδαίμονα" 
μονώτῃ μὲν οὖν χαλεπὸς ὁ βίος" οὐ ῥάδιον γὰρ καϑ' αὑτὸν φΦι 

4. οἴονταί τε] ΚΡ οἷόν τε δὲ. 

80- - 1110 4. Ῥεπηᾶ ἀοιηοηβίχαϊιο: 4 τ οὖ βϑηθθηὐ ν. Ῥγϑθ- 
, γηϊδϑᾶσα ΟΡ Ομ 6 ἢ Πα]. ὁ. [ἢ γϑυθ18. δηϊμη ἀν ουίθηαβ θϑὺ ἀαρίεχ ΤΙΒ118 
δα]θοῦννὶ οἰκεῖος: ἀϊοαπύαν δηΐτη οἰκεῖα πράξεις Ὁ 8ῦ 686. απδϑ8 1 
Ρθυβοίτηυβ, 1110 ἃ 8. .θ86. φυδθ ποϑίχοχιμῃ, 6ὲ 1 ααϊάθχῃ. ρα σεηδῆρ 
ποϑὲσὶ ϑαηῦ. ΠΙυὰ νϑῖὸ ὅτι τὸ οἰκεῖον τῶν ἡδέων Ὁ 88 ργοτηϊβοιθ γ8- 
γαχη δύ. Υ, οὖ δα 1166 Ὁ 1ὖ 8βα. -- Εὖ οἠηηΐηο μΒᾶ60, ΗΪ81 αποᾶ οορίᾷ 
αὐδάδηη βϑη θη αχα πη ρθαϊαηΐασ, ΘΟΥΘΡῚΘ ἀἰϊδραΐαία, βαηῦ;. Θβϑϑθηΐαιθ 
5810 Ιοθο ρεογίθοϊα, ἀυτημηοᾶο ἃ οοηδίαγοῦ, τὸ ϑεωρεῖν (Ὁ 38: 1110 ἃ 2) 
ὨΟΩ Εἶοο 5πᾶγο 6886, 864 ζω πϑοθββαυίαγα δα ἀπ]οθάϊημθῃ ἱρϑῖὰβ τῆς 
ἐνεργείας αὖ 5ἴπθ 1110 Πᾶθο τηϑηόδ δῦ. Αά ποὺ ᾿ἰσιθαν ν61165 φυσικωτέ- 
ραν τινὰ ἐπίσκεψιν (1110 ἃ 13) Δαἀ]πηρὶ. Υ΄. δὰ 1110 ἢ ὅ 5. 

82. καϑάπερ ἐν ἀρχῇ εἴρηται: 1099 ἃ 14 ὥστε (αἴ κατ᾽ ἀρετὴν 
πράξεις) καὶ τούτοις εἰσὶν ἡδεῖαι καὶ καϑ᾽ αὑτάς. ἴῃ πᾶς Θηΐπι 86η- 
ἰδηθῶ Ἰαθουροβιθᾷ ν531 τοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ ἡ ἐβέργεια. .“ ἀπυτη τὸ ἡ ὃ εἴα 
καϑ' αὑτὴν νὶτη Παρεί. Ἷ 

᾿ 1. ἄμφω γὰρ ἔχουσι (αἵ τῶν σπουδαίων πράξεις φίλων ὄντων) τὰ 
τῇ φύσει ἡδέα 56. ἔπτη τὸ ἐπιεικὲς ὑππὶ τὸ οἰκεῖον. Ἦτο δηΐη ΟἿ ΠΪΒ 
ΔΥσαιηθηξα ]οη8. ταῦϊο βροούαῦ; ΄θπὶ οὖ γϑυρᾶ 86ι ριοχίμηθ δηὐθοθάθῃ ϊα, 

86 Βα Ὀβθαπθηΐϊα (--- γβ 4) τἸηοηθηΐ. 
4--11. οἴονταί τὲ δεῖν ἡδέως ζῆν τὸν εὐδαίμονα... ΑἸΐοτα ἀ6- 

τηοπϑύγαϊο. υδο ααοα πον Βαρδῦ, βᾶπθ πο δϑὺ πηθηΐϊο τοῦ ἡδέος: 
αὐοχηοᾶο οηΐη τὸ ϑεωρεῖν πράξεις 1169 Ὁ 838 5η. ῬγοΒὶῦ ΠΙΒ1 ῬΥΪΠΠΠΠῚ 
ἀοϊρθοίαπᾶο 64 Ἰαΐὶ ἃ 518 ἀθβηι]οπῖθ5. ΡΒΠ]ΟΒΟρμα5. δα νυ]σαίδμ 
ορίπἰοπθχα ἀοβοθπαιϊῦ δάσιιθ μᾶπὸ ἀὐρσαϊηθηΐα, Βα ΔρΡ]Ιοαύ. Πθούθ Ἰριθαν 
οἴονταί τε (οαἀϊξέ. οατα Υ᾽ οὐ. οἴονται δὲ, ΚΡ οἷόντε δὲ). --- ΑΛ τϑὴὴ γθ1Ὸ 
Ῥτορυΐατη Πα]. δυρατη ΘΠ, σοτηρδγαθὶ οαπὶ ἐθυίϊο ν5 11--18, γν6] Π00 6886 
ἀϊχοτίβ, ᾳυοα διηϊοῖ Ὀθαΐο Ορὰβ 8888 ῬγΟ ΘμαΣ Ὑ8 4 --- 11 αὐοηΐδηι τὴν 
ἐνέργειαν συνεχεστέραν τοἀάεηΐ, ν511-- 18 αἀποπίδηη δαπάθπι βελτέω. 
ΟΥ, αποᾶ ἡ οἰκεία ἡδονὴ εοἰἤοθΥο ἀἰοῖδαν 1116 18 »τὰς ἐνεργείας χρο- 
νιωτέρας καὶ βελτίους ποιεῖ “ 

ὅ 5. οὐ γὰρ δάδιον καϑ'᾽ αὐτὸν ἐνεργεῖν συνεχῶς. Τὸ συνεχῶς 
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τῳ ἐνεργεῖν συνεχῶς, μεϑ᾽ ἑτέρων δὲ καὶ πρὸς ἄλλους ῥᾷον. ἔσται τος ὁ 6ὃ6ὃ 
οὖν ἡ ἐνέργεια συνεχεστέρα, ἡδεῖα οὖσα καϑ' αὑτήν, ὃ δεῖ ἘΣ πηι ς 
περὶ τὸν μακάριον εἶναι. [ὃ γὰρ σπουδαῖος, ἡ σπουδαῖος, ταῖς ἰαὐς ν.. Ὁ: 
κατ᾽ ἀρετὴν πράξεσι χαίρει. ταῖς δ᾽ ἀπὸ κακίας δυσχεραί- 
νει, χαϑάπερ ὁ μουσικὸς τοῖς καλοῖς μέλεσιν ἥδεται, ἐπὶ δὲ 10 
τοῖς φαύλοις λυπεῖται.] γίνοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἄἀἄσκησίς τις τῆς . υἷἱξ,, ΡΝ 

ἀρετῆς ἐκ τοῦ συξὴῆν τοῖς ἀγαϑοῖς, καϑάπερ καὶ Θέογνίς 

ἐ φησιν. φυσικώτερον δ᾽ ἐπισκοποῦσιν ἔοικεν ὁ σπουδαῖος φί- 

8---11. [ὃ γὰρ -- λυπεῖται] 8υ8ρ. 19. ΚΡ ϑεόγνης. ὅ-: Ὁ ᾿ 74; εἷς 

Βοτηϊηΐ αὐΐάθιῃ οπληΐηο πϑρϑύτι οϑὺ (πάντα γὰρ τὰ ἀνθρώπεια ἀδυνα- 
τεὶ συνεχῶς ἐνεργεῖν 1118 ἃ 4); 56ἃ 60 πηᾶρὶ5 Θχορίαϊαμῃ οβϑὺ αποᾶσπῃ- 
αὰθ δὰ πος ρουίθουίϊοηϊβ σθπὰβ (τὸ τέλειον κατὰ τὸν χρόνον), 51 ΠΟΙ 
Ῥογάποιῦ ποβ, αὖ ργορίαβ δαιηουθῦ, --- ὅπ 18 ῬΥΟΘᾺ] 80 ᾿ἰδύο ἥπθ απὸ 
ἰρηαϊξαν δοβιῦ, ργοΐθοῦο πθαὰθ ἀπαπὶ πθὸ Ὀυϊποῖρα]θ τὸ ἡδὺ οϑὺ αὐοᾶ 
πηρραϊαθαγ. ΝΊΒΙ]Ο τηΐπαθβ μὰο, ἀπᾶ6 γβ 4 ργοζθοῦιβ οϑῦ, υ8 1,, ἡδεῖα 
οὖσα καϑ᾽ αὑτήν, ὃ δεῖ περὶ τὸν μακάριον εἶναι “ ΒοΥΙη0 τϑυθυ θα. 

8--11. ὁ γὰρ σπουδαῖος ἧ σπουδαῖος... τοῖς φαύλοις λυπεῖται. 
51 1ᾶ ᾶτὰ φργοροβίζατη θββοὺ αὖ τύπτῃ βογθὺ ὅτε αἵ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις 
καὶ τοῖς σπουδαίοις εἰσὶν ἡδεῖαι καὶ καϑ᾽ αὑτάς (γ. δᾷ 1109 Ὁ 89) ν6] 
ΔΥρυηθηὐ8 ορουοὺ ὅτε τὸ ϑεωρεῖν πράξεις ἐπιεικεῖς αἱρετὸν τῷ σπου- 
δαίῳ (γβ 2. 8): ποι ἰδῶ τη81]6 Βα θθγθηὺ ἰδίῳ, ὃ γὰρ σπουδαῖος“. ΑὉ Βοος 
ΔΘΙῸ ΙοοῸ ἰδ βαηὺ δἱΐθθα αὖ ΤΟΥΣ πῸ]]Ὸ τηοᾶο ροββιαῦ. Νϑο ἰβιηθῃ 
Ῥυτηδ, ἀδθπηοπβίγα ὁ (1169 Ὁ 80 --- 1170 ἃ 4) 51. οϑὺ ἀϊβροβιία αὖ 58 
ΟΟΥδο 1060 11110 ᾿πβθγ] ροβϑίῃηῦ αὐ πἴπο ἔπθυϊηῦ ΘΧΡΌΪβα, 

11---18 ἰουύϊω ἀθηηοπβύγωδιο. Ὑἰγθαθ οχ διυηϊοϊ θῶ οαπὶ Ὀοηΐβ ἴη- 
οΥθιηθηὔζιτη ὩΗΘΥΥΙ γῶγ}15. 181 δηΐθ το ἷβ βρη ποδύμμη θϑῦ: ν, 116 Ὁ 19 
εν μᾶλλον βοηϑητέον εἰς τὸ ἦϑος ἢ τὴν οὐσίαν, οἵ. 1109 Ὁ ὅ---. 1169 
ἃ 82--84. 564 ἴῃ οδχρι]οδηδῶ μᾶο βϑηὐθηὐϊῳ σϑυβαῦαν οἂρ. 12: αὐαὰθ 
1110 1172 ἃ 18 Ἰαυάαῦαν γϑυβίοιϊτβ, ἰάθυη ἷο γϑυθὶβ καϑάπερ καὶ Θέο- 
γνίς φησιν αἷοὶ γμαυϊαίαν (οἵ. Βοιρκ Ῥοδῦ. τ. δὰ ΤΉρορη. γ8 80). -- 
Νυμὰ ϑοοναῦϊβ γι ηϊβοθραῦαν Αὐἱδῦ,, αὐστη τ8 11 βουϊθογυθὺ ν. Χβϑῃ, 
Μϑιῃ. 1, 3, 20 ἡ τῶν χρηστῶν ὁμιλία ἄσκησις ἀρετῆς, ἡ δὲ τῶν πο- 
νηρῶν κατάλυσις. 

18 --Ἤ 19. φυσικωτέρα ἐπίσκεψις. Μοάᾶο ἴῃ πδο 5ιδυπὑαθθιι αἴαπθ 
Πρ θη τα ΒΟΥ ῬΟΥΪΒ Δρποβοΐχητιβ, τηοᾶο πὸπ ἰᾶπὶ βοηξθηὐίδγατα αΠἢ- 
ουϊδαῦθ ασδπ ΒΥ  ὨΐΒ Δ θΔρΊΌτι5 τη ροαϊτηαγ; ροβύγθιηο φαξθτα ἔαούατη 
ΟΡοσδΘ πϑυαΐμθ 6 τηϑηῖθυβ διηϊζζοσθ νἱάθιασισ. [Πὺ ϑηΐτη ῥϑιοὶβ ῥγϑθ- 
ταϊδύαμι ἡπ]οίαμη : Ῥσοοθαϊ ἀθιπομβίγαϊο 8 πὸρ οομητηοᾶθ, 864 τϑοΐθ 
ὕδιπθη Ῥυοοθαϊῦ ἀβαὰθ δὰ Ὀ.38; αὐὰπ γοτὸ Ὁ ὅ ἴῃ 60 810, τὖὸ δᾶ ἴρβδιῃ 
γτϑιι ἰχϑατιοδξ, οατϑα 50 απδϑὶ Θχοίαϊδ. Ὑ. βαργα θρίδοιαθη μα]. οἂρ. οὗ 
ϑαποῦ, δα 1170 Ὁ ὅ 5. Ῥυθιΐοβ αὐτυσὰ Αὐἱβίοξθ ἀἸοᾶβ γϑπὶ τη816 668- 
51586, 8ῃ: ἸἸχόσατη ἔαΐδ, ᾿πουβθ8: πἶϑὶ αποὰ 5βϑ ϊβ οοτύω γοβυϊσίω δὐϊδμι ἴῃ 
Ῥυΐοσθ ραυτὺθ (ϑῃηῦθ Ὁ ὅ) ργορδηῦ, ἰπύθργαμη οϑυΐθ ῬἘΠ]ΠΟΒΟΡΗΙ οὐδύϊομθια 
Βα πο8 ΠΟῺ ῬΘΥγΘηΪβ88 (Υ. δὰ ἃ, 19 ---29: δὰ Ὁ 8--ὅ). Ουδθ αὐ 18 
βιηῦ, ῬΙθηδιη οὐ οογίαιη Ἰπθθιὰ πἶβὶ ἕοτίθ ἃ 1]. ΜΞ. νϑύθσαηγθ ἰθϑέϊ- 

Ατίβε. Εἰμίο. 40 
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020 ΑἈΒΙΞΤΟΤΕΈΙΠΙΒ ἘΤΉΪΟ. 

: Α ᾿ -» 
1 ἀγαϑὸν εἴρηται ὅτι τῷ σπουδαίῳ ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ ἐστι καϑ' 

αὑτό" τὸ δὲ ξὴν ὁρίζονται τοῖς ξῴοις δυνάμει αἰσϑήσεως, 
“ἀνθρώποις δ᾽ αἰσϑήσεως ἢ νοήσεως" ἡ δὲ δύναμις εἰς τὴν 

»ιΨ 3 , , » ΄ Ὁ Ψ , " . ἐνέργειαν ἀνάγεται. τὸ δὲ κύριον ἐν τῇ ἐνεργεία᾽ ἔοικε δὴ 
᾿ -» - , . Ἃ Ξξ » » 

τὸ ζῆν εἶναι κυρίως τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἢ νοεῖν. τὸ δὲ ξῆν τῶν 

1ῦ. Κυ σπουδαίῳ ἡδύ. 11. ἢ νοήσεως] 7611] καὶ νοήσεως. 18. τὸ 

ΤΟ ὨἾ 8 ΤΘΡΘΥΙΘΗ 8 Υἱχ ΒΡΘγανθ ᾿ϊοθαῦ: ααδθ θηΐτη ὑγϑάϊία, οοτηρθιίδατθ 
ϑαηῦ, ῃ6 δ οοπ]θούαταιη απ θη ῬΥΟΌΔΌΙ]Θτη. ἀηβᾶτῃ ἀδηΐ. 

145. τὸ γὰρ τῇ φύσει ἀγαϑὸν εἴρηται... Τ6 5αμπηπᾷ, Παΐ. 561- 
ὑοηύϊαθ τα τἰθίατπθ οοπβύαῦ αὐ ν 6] πα}]0 Ἰοοοὺ βουρίο 1 θθηῦου οοποθᾶδβ 
ὅτι πολλάκις εἴρηται. ΝΙΒΙομΙΐπτι5 δὶ νυ. ΘΧχϑηη μδγουΐβ, ἰη ΝΊΟ. ΠΟη 
ἸπγΘη165 ὉΌΪ Ππᾶθο ἰρβῶ βίηὺ ἀϊοία. Νϑο ἰδῆθῃ δ ἴῃ 16 οἴη αϊ ορουίθύ. 
Δηποι ἴῃ ᾿ρ818 μ18 νϑυρὶβ ὅτε τὸ φύσει ἀγαϑὸν τῷ σπουδαίῳ ἀγαϑὸν καὶ 
ἡ δύ ἐστι καϑ'᾽ αὑτό Αὐἱδῦ. ΡῬπβ αποάάδηη ργϑθυηϊβιῦ ααδτη δ ᾿πβθαπθηΐθιη 
Δυσατηθη απ θ πὶ προθββαῦαπι οϑὺ Νὰπι ἀγαϑὸν αὐἱάρτη ὍΟΠΟ νΥἱτὸ 
νἱύδτη 6886 οβίομα!υ αὐἷὰ φύσει ἀγαϑὸν 510 1110 Ὁ 1. 2 (4. 7), ἡδὺ 
γΘΙῸ ἔμοϊῦ θη δατη {Ππ|πὶ νἱύαθ οὐ αἱ απϊάθηι γαίΐοηθ δἀάϊνᾶ, ὅτε ἡδὺ 
τὸ ἀγαθὸν ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ αἰσϑάνεσθαι" 1110 Ὁ 1--8 (6. 10). 

10--19. ΟΥ 5ἰπηοιη Ἰοοὰμι 6 αἰβραίαθί!οηθ, ααᾷ τὔθηι φυσικώτερον, 
τὸ αἴτιον ζητεῖται (1167 Ὁ 29). τὸ εἶναι πᾶσιν αἵρετόν᾽ ἐσμὲν δ᾽ ἐνερ- 
γείᾳ᾽ τῷ ζὴν γὰρ καὶ πράττειν“ 1108 ἃ ὅ-- 7. Βυηονῖδου θηΐτη ἡ ξωὴ 
ἐνέργειά τις 111ῦ ἃ 12. --- 6 ΔΗΪΤΠΔΙοτι8 Βα β 510 οοτηρᾶγαγο 4607 Ὁ 34 
»τῷ αἰσϑάνεσϑαι τὸ -ξῷον πρὸς τὸ μὴ ξῷον διορίζομεν “, ἴῃ ΠΟΙ, ΗἾθτιΒ 
οουΐατα οϑὺ ἰρβίθ αὐἱάθηι Αὐϊβίοξοϊθια Παρίθανο δύναμιν αἰσϑήσεως καὶ 
νοήσεως (ἰὰ αὐοᾶ Ζ6111π8 τΘοθρΙ). 

18. ἀνάγεται εἰς τὴν ἐνέργειαν. Ἐδ6 ᾿γ]ὰβ ϑβὺ εἰς ὃ ἀνάγεται οὐ 
οασβα δἦυ8 ὃ ἀνάγεται, ἰθηιροῦθ ῬΥΪὰ8 (πρότερον τῷ χρόνῳ) τὸ ἀναγό- 
μενον 6586 ροΐοβὺ, αποπίατη ἡ ἐνέργεια οὔ ἀπ ἐα}}5 βΒπῦ σΘΠΘΓΒ οϑιιβ88 
βαηξ Βη8168 (αἴτια ὡς τέλη) αἴατπιο ᾿ΐδ, κύρια (γ8 18. 19). 

19. τὸ δὲ ξῆν καϑ᾽ αὑτὸ... ν8 29 μακαριωτάτη ξωή. ἴῃ 18 
Ῥυπηὰπι --- αὖ οτϊψΐαπι απ ἸΘΥΙΟΥΒ πιουηθηὐ βυηῦ --- ἴῃ νϑὰ 234. 2 
μϑογοῦαν ,,ἐν τοῖς ἐχομένοις δὲ περὶ τῆς λύπης ἔσται φανερώτερον “. 
Ναιὴ πϑᾶπθ π|1ὰ βοασίίαν ἀἰβραύανίο αὰδ ργο θα 11. περὶ τῆς λύπης 
6886. οἱ ροββῖθ, πθατθ ἰὴ Καὶ 1-Ο ἄυπμ περὶ ἡδονῆς ἀπδουῖθαν αὐϊοατδπι 
Ῥγοΐοσίαν. ππᾶθ ἡ ἐν λύπαις ξωὴ οορποβοαίαν ἀόριστος (γ8 34) 6868. 
Τοῖμᾶθ ποραγουη τῆς φυσικωτέρας ἐπισκέψεως ἕνεκα ΟΥἸΠΠΪΠΟ ΠΘΟΘΒΒ8Θ 
ξαΐδβθ, τα οὐ ποὺ δὐριπιθηξαπᾶο οἰβοθνοῦιν, νἱύαιη 80. 1πὔθυ θοπᾶ σίνθη- 
ἀϊθιι5. 6886. 5ἴη. ρ᾽δοιουὶῦ 1 ἄρογθ, ααἴ8 ογθάαῦ Αὐϊβυούθ! θμ ἰδύῶ γα ῦ] 08 
αὐσιυπιοηθαθπαϊ ἀϑαγαπὶ ἔμ586) Οπδιηαθπδη) Θπΐη αὐγϑηηα 8 ἀθιηοη- 
οὐγωθϊοηθη Αὐἱβυοίθ θᾶτη 6886 8510 πγ8 οθηβθεαῦ δ] π18, ὕππι Θϑ πηι απ 
νἱΐα νἰτο ὈοπΟ οὔτα 6886 Ῥχοθαΐαν ααἷα καϑ' αὑτὴν (ὑὰπαυδηι ὡρισμέ- 
γον) ῬομῸπι δῦ γ8 19- 22, ἔπτὶ θᾶπι απ Θοηνοιθο οτάϊπ καϑ' αὑτὴν 
ῬοΟΠπΠῚ 6886 οβύθηαιςαν αποπίδπι ν1Ὸ ὍΟΠΟ οᾶγα οϑὺ ν8 3ὅ--- 29: θιηθῃ 
αὐτδιηααθ ρΆθπ6 ΘΟΠη͵απρὶ, ἱππὸ ἴῃ μδ6 απδοβύϊομθ (γ. γ8. 14 8.) δ θγδίη 
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19 καϑ᾿ αὑτὸ ἀγαϑῶν καὶ ἡδέων" ὡρισμένον γάρ, τὸ δ᾽ ὧὡρι- Ρκι12: “4 
ς 

“-“ μὸν 

αμένον τῆς τἀγαϑοῦ φύσεως. τὸ δὲ τῇ φύσει ἀγαϑὸν καὶ, 1 δ: 

τῷ ἐπιεικεῖ" διόπερ ἔοικε πᾶσιν ἡδὺ εἶναι. οὐ δεῖ δὲ δῶμ ὦ “πῆς ἿΣ 
, ᾿ ν ᾿ ᾿ Ἄ 

βάνειν μοχϑηρὰν ξωὴν καὶ διεφϑαρμένην, οὐδ᾽ ἐν λύπαις" 
φ- τὰν Μ ᾶΪ ἀόριστος γὰρ ἡ τοιαύτη, καϑάπερ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ [ἐν (ἐ, δ΄'᾽ ἢ; 

»". ᾽ ’ Ν νὰ ’ Ἥ , ᾽ 3 ᾿ τοῖς ἐχομένοις δὲ περὶ τῆς λύπης ἔσται φανερώτερον]. εἰ δ᾽ δῦ ,α ῬΑ ,“ἀἶ, 

αὐτὸ τὸ ξῆν ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ (ἔοικε δὲ καὶ ἐκ τοῦ πάντας Ι 
ὀρέγεσθαι αὐτοῦ, καὶ μάλιστα τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ μακαρίους" 

ς 

τούτοις γὰρ ὃ βίος αἱρετώτατος, καὶ ἡ τούτων μαχαριωτάτη 
, ς 4 ὦ - [ δ᾿ ᾽ ’ πι Σ ΄ -“ 3 , ΄ ᾿ ᾽ ἰὴγὲ 

ξωή), ὃ δ᾽ ὁρῶν ὅτι ὁρᾷ αἰσϑάνεται καὶ ὁ ἀκούων ὅτι ἀκούει “-"- ““ 6- 

234. 5ὕ. [ἐν τοῖς -- φανερώτερον] 508Ρ.; 564 Ρ] γα ἴῃ ΗΪ8 1ἴη46 ἃ. 19 Ἰηύθυ- 
“Ῥοϊαύίομθ ἔοθάαύα (ν. δάποίξ.). 3. περὶ τῆς λύπης] ΚΡ περὶ τῆς αὐτῆς 
(ΜΡ περὶ αὐτῆς). ᾿ 

Ὑ6] ΘΟΙΩΤΊΘΙΠΟΥΑΥΪ Δ ΟἸηϊ βδηᾷ, ταύομθ ὩΌΠμουγού. Τίϑαθθ μαθο οοτ- 
ῬΙΟΣΙΡα5 δααϊαπηθηὐβ Δ Ὁ δ]16 πᾶ τηᾶπι οθαδύα 6586 οοπθθπάδιη; βαίῇοο- 
γϑηῦ δηΐτη δὰ το Ὀθπ6 φσογθηᾶδηη ρϑυρῶποα: «τὸ δὲ ξῆν τῶν καϑ'᾽ 
αὑτὸ ἀγαϑῶν (καὶ ἡδέων) - τὸ δὲ τῇ φύσει ἀγαϑὸν καὶ τῷ ἐπιεικεῖ“ 
οὗ. 1108 ἃ ὅ 5. οὐ 1170 ἃ 148. (1166 ἃ 19). 

90...,91.. τὸ δ᾽ ὡρισμένον τῆς τἀγαϑοῦ φύσεως: οἵ, Επᾶ, 1940 ἃ. 2 
τὸ γνωστὸν καὶ τὸ αἵρετόν ἐστιν ὡς ὅλως εἰπεὶν τὸ κοινωνεῖν τῆς 

ὡρισμένης φύσεως. . δἴπθ ἀυῦϊο νἱΐα (ἐνέργεια οὖσα) οϑὺ ὡρισμένον: τὸ Ι 
, γὰρ δυνάμει ὃν καὶ μὴ ἐντελεχείᾳ τὸ ἀόριστόν ἐστιν 1001 Ὁ 298; προ 
αὐἰάαθδηη τέλειον δβ86 ρούθαὺ ααἱπ ὡρισμένον 510: γ. 1092 8 11- 18 
οὐκ ὀρϑῶς ὑπολαμβάνει... ὅτι ἐξ ἀορίστων ἀτελῶν δὲ ἀεὶ τὰ τελειό- 
τέρα; ἴῃ ὙΘΌιΒ γοτο παύαγα!θι85 ἡ τῆς ὕλης ἀοριστία (118 ἃ 6) ᾿πηροαϊῦ 
απουηΐπιβ βίπρα]ω ααϑθαπθ ρβοϊαύω οὖ ρογΐθοίω βἰπύ. ϑ'8ὰ Αυ]βῦ., ααδπᾶο 
46 τθ Βυμηϑηᾷ (περὶ τοῦ αἵρετοῦ 5111.) απδογιθαν, ἰδ]1ὰ ἑδπατδγη Ὠἶτηΐβ 
ϑϑθθυα τα οὐ ἱπδηΐα 41118 βοϊϑὺ ρϑυιηζογθ: νυ. 1106 Ὁ 29 τὸ γὰρ. κακὸν! 

, τοῦ ἡ ἀπείρου , ὡς οἵ Πυϑαγόρειοι εἴκαξον, τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν. “τοῦ. πεπε-᾿ 
3 Ἔ ρασμένου, γ6] 1118 ἃ 1ῦ λέγουσι δὲ (οὗ περὶ Πλάτωνα) τ τὸ μὲν ἘχαοῚ 

ὅον ὡρέσϑαι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀόριστον εἶναι. 
28. τούτοις γὰρ (τοῖς ἐπιεικέσι κ΄ μακ.) ὁ βίος αἵρετώτατος: ν. δᾶ 

1106 ἃ 17 8. 

29 5ᾳ. ὁ δ᾽ ὁρῶν ὅτι ὁρᾷ αἰσϑάνεται... ὍΘ 8 τθ, αὐϑηξαμι 
αὐἱάθτη δὰ βθηβαση πθαὰθ δα τηθηΐθυα ρουϑποῦ, 46 ἀπ. Γ' 2 δρίζυγ: 
αὐδηηαθθηι {1116 ΒῈι {1165 απϑοβύϊοηθα τηοΐαβ ρούτιβ οὐ ἀριῥαΐαβ αὐϑτὴ δα 
οογίαμη ἤπθιη μεγαάποίαθ θ886 ΟἸΧθυα; Υ. ΡΥ. 4206 Ὁ 12 -- 1Τ οὐ 496 Ὁ 
12--δὃῦ, Μαρὶβ ῬΘΙΒΡΙ οὐ Πὶ ἴῃ τ] ΠΟΥ θῈ8 αὈἸ θαβάδτῃ 1]. 6] αβά θ σ᾽ ΠΘΥΪΒ, 
αἸοοΥΘ ΡΒ] ΒΟΡΒιῖμη κοινόν τι αἰσθητήριον γο] πρῶτον αἰσϑητικὸν αὖ- 
αἴθ κοινὴν αἴσϑησιν ἴῃ ᾿αυᾶ ἴατῃ αἴσϑησις τῶν αἰσϑήσεων ὕπμι κρίσις 
τῶν αἰσϑήσεων Ἰηβὶθ; ου͵ὰβ 864685 εἱῦ ἡ καρδία: Ὠἷπο βοιπθματη ἀρῦαμι 
6888 οὖ βοιηηΐῷ Π86᾽ εἰεδνις τὸ ᾿πηδρὶπδἰϊομθβ, μνήμην, 8118. Υ. ἱπηρυῖμηῖ5 
4δῦ ἃ 19 5αᾳ.; 407 Ὁ 28; 469 ἃ 11; 6047 ἃ 34 5α.; 660 ἃ 238 5.; 460 ἃ 14:. 
451 ἃ 16; 464 ἃ. 28; 4δῦ Ὁ 10; 460 ἃ 10; 4δὔ ἃ 18Ξ5ᾳ. Ηδιῃο γρῖο αἷσ ἄθη. 

405 
ἘΞ δ μ.... ὐμμ  ἾΝΝ 



028 ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΝ ΕΤΉΤΟ. 

ς ΄ - ιτοαϑὺ καὶ ὁ βαδίζων ὅτι βαδίξει, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἔστι 19 
᾿] ᾽ ’ κ ᾽ -" Ὁ, ’ Φ΄- ἊΝ Ὁ, 

τι τὸ αἰσϑανόμενον ὁτι ἐνεργοῦμεν, ὥστε αἰσϑανοίμεϑ'᾽ ἂν ὅτι 
᾿ ᾿ : ἢ 9 , ᾿ Α ΑΙ Ὁ -» . "ὦ ΄ ον δανν  δς γαῤσϑανομεϑα᾿ καὶ νοοῖμδν, ὃτε νοοῦμεν. τὸ δ᾽ ὅτι αἰσϑανό- 

! 

τος κρρ νυ λμεϑα ἢ νοοῦμεν, ὅτε ἐσμέν" τὸ γὰρ εἶναι ἦν αἰσϑάνεσϑαι ἢ 
ἐκ "2; - . 3 -" “- ς Ἀναθτα. χπουφνοεῖν. τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι ξῇ, τῶν ἡδέων καϑ' αὑτό; 

Ἁ 3 Ἁ ΕῚ ς - 

ποις κμ, φύσει γὰρ ἀγαϑὸν ξωή, τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ 
Φ βεοξιο ες τς “-““ 

{.3 ; 2 αἰσϑάνεσϑαι ἡδύ. [αἱρετὸν δὲ τὸ ξῆν καὶ μάλιστα τοῖς ἀγα- 
»" ἐὰν ζῶ - Φ' 

- ΓΣ Γ , " εἰ δεν δ τὸς ϑοῖς, ὅτι τὸ εἶναι ἀγαϑόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ ἡδύ "] συναισϑανό- 
ρ,.-- ᾿ - 3 ΤΟΝ ἈΠρειος »ν ὦ ς ᾿ . δ ᾿ ξεν. ὅ μενον γὰρ του καϑ' αὐτὸ ἀγαϑοῦ ἡδονται. ὡς δὲ πρὸς ἑαυτὸν ὃ 

81. ΚΡ αἰσϑάνομεϑ'᾽ (ΟΡ ΡΟΡ, ομηϊββῶ νοὺθ ὥστε, αἰσϑανοίμεϑα δ᾽ ἂν). 
82. νοοῖμεν] ΚΡ νοοῦμεν. 

σιν ὅτι αἰσϑανόμεϑα οὖ νόησιν ὅτι νοοῦμεν ρῬτοχίτηθ δ ἰᾷ δοοθάθγθ ἴη- 
6110 65 αὐοα πῸΒ ΘΟηβοϊθηξϊδθ πουηΐπθ (Βουιββύβθίη, 56] Ὀϑυ θουγαβδύβϑὶ ῃ) 
ΔΡΡΘΙΙατησβ. Νρο τηΐϊπυβ 1ἃ ἀρθουύαχη ϑϑῦ, πηϊνθυβασα ππὸ νἱύαθ ἀθβοσὶ- 
Ῥύϊοπθιῃ (1η6 ἃ νϑύβιι 16) αποᾶδηι τηοᾶο ἴῃ θδτ Ῥδγίθιη νϑύσθυθ, απ 
(αὖ ττὸχ Καὶ 6. 8αα. Πὺ τῇ ϑεωρητικῇ ἴῃ νὰ Ὀϑαῤῶ Ρ]αγίπηατα ἐσ θαϊθαν. 

88. τὸ γὰρ εἶναι ἦν... ν. ν8 18 ἔοικε δὴ τὸ ξῆν εἶναι κυρίως τὸ 
μ᾽ - 

αἰσϑάνεσϑαι ἢ νοεῖν. 
8---ὅ. αἱρετὸν δὲ τὸ ζῆν... συναισϑανόμενοι γὰρ τοῦ καϑ' αὑτὸ 

ἀγαϑοῦ ἥδονται. Συναισϑάνεσθαι ἰσὶθαν ἀἰδιιηξον (6. Ξἰ τα ἰὑπιάϊπθ νου ἱ 
συνειδέναι) αυἱ ἑαυτοῖς συναισϑάνονταί τινος ρα 56 ροτοϊρθηῦθα 
αποα Ῥοπύχη οϑῦ ἀοθ]θούαμπέαν “. Εὖ ογίαββθ βουϊρβὶὺ Αὐὶβϑύ. τὸ δ᾽ ἀγαθὸν 
ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ αἰσϑάνεσϑαι ἡδύ συναισϑανόμενοι γὰρ τοῦ καϑ' 
αὑτὸ ἀγαϑοῦ ἥδονται. Οπδθ δηΐπι νϑυθα ν8 8. 4 ἰηὐογροβίθα, Ἰορυπέαν 
»αἱρετὸν δὲ... καὶ ἡδύ“ ποῦ Ἰοθοὸ ἀϊδβραξαίϊοηβ ρ]απθ βαπῦ ἱπαπῖα οὐ 
Βῖπθ Ὁ}10 ἀϑὰ ᾿Ἰξθυδηῦ απᾶθ ϑηΐθ βα 8 Βα ρθύαθ αἰοῦα βαπύ. 

ὕ8. ὡς δὲ πρὸς ἑαυτὸν ἔχει ὃ σπουδαῖος, καὶ πρὸς τὸν φίλον. 
γιὰθ αὰὸ ρϑυνδηξατη βἰ0. δα ποιηΐηὶ Ῥγὸ παύαταθ βαδθ τϑύϊοπθ ἴῃ 
βϑηθϑθπαο οορϊἑαπάοαπο ροβίύα δῦ; απο Ὀοπαπὶ ἀππὶ Ὑἱῦ ῬΥΟΌυ8. ῬΘΠΘΒ5 

᾿ 80. 6886 Ῥοσοὶριῦ, βϑηβὰ νοϊαρίδεϊβ αἰβοιξαν... Θυϊὰ Ἰρίθαν δηλ 10 15. ΟΡαΒ 
οὐ ΝΙπηῖστιπι ἰδ 118 Ορτιβ δυϊῦ, 81 ΠΘπῸ Ῥοβϑιὺ βοοϊθύαθθ θουασα οὐδ- 
ὕὰ5 818 οουηπιοᾶθ χϑοΐθνθ δαὺ βθη τθ οὖ οοριύατθ δῦ Ῥϑυοῖρουθ αποᾶ 
βϑηθδῦ οορτθίαθθ. ΕΠ Π]ὰᾷ αὐἱάθπι 581 οϑβϑὺ οουηιργοραύσση, δἱὐθυὶ ἀθ6- 
τηοηβίγα 1001] αὐι88 Βαρτῶ οταῦ ἃ 4--11 βυθνυθηύαθμι θββθῦ, ΠΟ 81 δατθαμι 
οϑβϑῦ, ρυῖμηδθ 111 1169 Ὁ 80-- 1110 ἃ 4 δᾶ α. ]. ν. --- 58 Ἰοπρθ δἰτύου 
δῷ οταῦϊο παθθῦ απδτη πὸβ αὐἱάθτῃ Ἰθσίτηιβ Ὁ ὅ Βααᾳ. 1)6 αὐ παθ6 ἰδῃ- 
ὕστη 8 ]]οἴαπι: ὈΥΠμὰτὰ ΠΟ 6886 ΟΡ 8, δρτπια αὔθτὰ οομδβὗθυ ,, θοάθτῃ 
τλρᾶο πῸ8 ἴῃ διηΐοοβ εἰἴδοῦοβ 6886 αὁ ἴῃ ποβιηθίρβοβ ̓ς ἢυ]ὰ8. οοΥίθ 
αὐϑοβύϊομϊβ (1 9) οαυϑᾶ νἱΐαθ ἰπύθυμδιη τϑὐϊομθμι οομβι ἀθυθῦ; ὨΘΟΘΒΒΘΙΊΟ 
Θπΐτα οὗ 14 ἀρυᾶ θυπάθηῃ οοπβίμ οἱ, δτηϊοὶ νἱθατα (ἀπτητηοᾶο νἱῦῶ απ816- 
οὔπαθθ Ῥοπαπι 680) αἱρετὸν 665886θ. Ποίηᾶθ: θᾶπι υριιμηθη αι ! ομθτη απ 
ὃ Ῥτοροβιθίομθ ὅτε ὃ φίλος ἕτερος αὐτός ἐστι φῬτοβοϊβοαῦαν (Ὁ ὁ ἕτερος 
γὰρ αὐτὸς... .) Ῥᾶταμα νἱᾶοιὶ φυσικώτερον ἐπισκοπεῖν (ἃ 18): γ. δᾶ 
1166 ἃ 39 5. -- Ἰδαπθ τοραύθίαῦ ἂμ ὑθιιδιθ ἠπάϊοαία 5ἰηῦ αἀππθ δὰ 
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ἐμ » ΄ ν " φὼὰν ς 

19 ἔχει ὁ σπουδαῖος, καὶ πρὸς τὸν φίλον" ἕτερος γὰρ αὐτὸς ὁ μιτονδ 

φίλος ἐστίν. καϑάπερ οὖν τὸ αὐτὸν εἶναι αἵρετόν ἐστιν ἑκάστῳ. ἱ 
΄ μ ΄, Χ 32 3 3 Δ εν. 

οὕτω καὶ τὸ τὸν φίλον, ἢ παραπλησίως. τὸ δ᾽ εἶναι ἦν ΑἸμΛΗ 

αἱρετὸν διὰ τὸ αἰσϑάνεσϑαι αὑτοῦ ἀγαϑοῦ ὄντος. ἡ δὲ του θ θῇ ᾿ ὩΣ πὶ 
“Π ἑς 

τελθαυί, μρός ἡδεῖα καϑ᾿ ἑαυτήν. συναισϑάνεσϑαι ἄρα δεῖ καὶ τοῦ τ Δα πες, 

φίλου ὅτι ἔστιν" τοῦτο δὲ ὲ γίγνοιτ᾽ ἂν ἐν τῷ συζῆν καὶ κοινωνεῖν κ.- ἘΝ ἐπ; 

λόγων καὶ διανοίας" οὕτω γὰρ ἂν δόξειε: τὸ συζῆν ἐπὶ τῶν 
2 ΄ ᾽ ᾽ [χὰ ᾿ » Ἃ - ’ 

ἀνθρώπων λέγεσθαι, καὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν βοσκημάτων ᾿ς -ἴς δ΄, 
-»" " -»Ἢ ,͵ὔ 3 "ν᾽ - ᾿ 

τὸ ἐν τῷ αὐτῷ νέμεσϑαι. εἰ δὴ τῷ μακαρίῳ τὸ εἶναι αἷρε- ““““ “--. 
τ Ἡ ΞΕ ΕΞ 2 ᾿" - Ἧ- .Ὶ ᾿ ςς ἡ ξεν 

τόν ἐστι καϑ᾽ αὑτό, ἀγαϑὸν τῇ φύσει ὃν καὶ ηδύ, παραπλή- τὸ. ᾿ 
ἥν , ΄ ΄ -" -» Ἢ ή ἀν : 

σιον δὲ καὶ τὸ τοῦ φίλου ἐστί, καὶ ὃ φίλος τῶν αἱρετῶν ἂν τ“, ἌΡΝΝ ὉΠ 
-" ΄ » ς πῆς, ἈξΡγϑι  ῳ , 

εἴη. ὃ δ᾽ ἐστὶν αὐτῷ αἱρετόν, τοῦτο δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ, ἢ 
ταύτῃ ἐνδεὴς ἔσται. δεήσει ἄρα τῷ εὐδαιμονήσοντι φίλων ἀγδτυχ ὦ 
σπουδαίων. ; (0) 

10 ἄρ᾽ οὖν ὡς πλείστους φίλους ποιητέον, ἢ καϑάπερ ἐπὶ 30 ἤ πω, Ἐφ 
τ εστες τὴν ΩΣ σ Ἢ 

8. ἢ] οπι. ΚΡ ΜΡ, 9, αὑτοῦ] νυν. αὐτοῦ. 16. 117. καὶ ὃ οὐ ͵ 
ἂν εἴη] ΚΜ χὰν ὃ οὖ εἴη 

ὃ 18--υ 19 δὐποίανίτηθβ. Θυοα οπΐμη ἴῃ Πἰβ αἀπ8ὸ Ὁ ὅ--19 Ἰδορτιηὔαν 
ορυϊμηστη οὐ Αὐϊβίουθιθ αἱρηϊββίνηυτη οϑῦ, ταΐητβ δα ἴρβαπι ΠῸ]. οδρ. 87- 
συτϊαηθηΐατῃ βρθοίαῦ αὐϑτὰ δα τϑούδτῃ γϑῖομθπι αὐ 510 διη1οῖβ αὔθ απ 
(05 10---14 ἃ. γ.).Ψ 

8. 9. τὸ δ᾽ εἶναι ἦν αἱρετὸν διὰ τὸ αἰσθάνεσθαι αὑτοῦ ἀγαϑοῦ 
ὄντος. 81 οοπορᾶδξαν, τὸ ἡδὺ ΠΠπᾶ 46 ατο τ 1 5αᾳ. ἀϊούαπι θβὺ, οαπβδιη 
6886. ΟὟ αὔδτὰ νἱΐωῳ ρδοθαῦ, 1ᾷ απἰάθιη ῥυϊουὶ δυρυτηθηζα ομϊ ἀθ θῦσαι 
( ,ἦν' ὅτι τὸ εἶναι αἱρετὸν διὰ τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἀγαϑοῦ (αἰπήταπι τοῦ 
ζῆν) ὑπάρχοντος αὑτῷ: οἷ. γν8 2. 8. ϑεᾶᾷ «]ϊυὰ τὸ αἰσϑάνεσθαι 
αὑτοῦ ἀγαϑοῦ ὄντος. -- Νεο ἰδῖηθη οοπ͵]θοξατβ γϑυ θα, πϑθοὸ ὑθπίαθὶῦ 
ααϊ οομβαθυῖῦ σοπαϊηδτη Αγϊβὺ. ΘΟΠΟ] πβοπθι δῦ ὈΘΥΙΪ586 δῦ ργῶθ 8]1- 
ΟΥ̓ΤΩ ΟΟΙΠΤηΘηὐ15 ΟὈ]Ιἔθβοθσθ. 

10. συναισϑάνεσϑαι ἄρα δεὶ ... γν8 14 τὸ ἐν αὐτῷ νέμεσϑαι. 
Ουοᾶδὶ ϑηΐτη τὸ ζῆν κυρίως ἐστὶ τὸ αἰσϑάνεσθϑαι καὶ νοεῖν (ἃ, 19), τὸ 
συζὴν τιοὰ Ῥούθυϊῦ ποὴ 6586 αὐϑθάδηῃ βϑηἐθμαὶ οὐ οοριίαπαϊ οοτησηπηϊο. 
Νοῖι τηΐπυβ τοῖα Πᾶ6ο ῬγῸ βθηύθηἝβ Ῥγϑθυηβδῖβ απ δα γ6 1 γοϑτᾶ. -- 
Συναισϑάνεσθαι δαΐθηη ρϑᾺ}10 αἰϊξθυ Ἰδιι ἀϊοϊδαν 80 βαρτα Ὁ 4. 

14--19. ΟὐποΙυβῖο αἀΠΙσϑηέϊτπβ οχριϊοϊδα οὐ οπιπῖβ 1186 δα βϑθμῃΐθη- 
ἐΐατα Ὁ ὅ --8 δρρ!οαία. Ιῃ ααᾶἃ ἀρρατοὺ σίτη ἀθιμοηβέγα 0 }15 1π ρτῸ- 
Ῥοβιξίομθ »παραπλήσιον δὲ καὶ τὸ τοῦ φίλου ἐστίν“ γ8 16 6856 ροβίδατη: 
γ. δὰ γ8 Ὁ ὅ 5. Τὸ τοῦ φίλου ,,ἀὐοδουπατπθ διηϊοὶ δῦ“, αὐϑιηαπδτῃ 
βϑηξθηὐία τηδχίτηθ δα τὸ εἶναι (τὸν φίλον) ζοτί. 

0) 6 πυμηθῖο διμϊθογαχα 1170 Ὁ 20-- 1171 ἃ 20 (1 10). 

126 ἨλογῸ ατυϊοογιηι βἰηυϊ ον )μαϊοαγινην 6886 υἱάφαίξι" αἋ α6 Ποδβρὶξὲ- 
διι8, οὐ πεν ηυμίέο8 παθογα ποῖ φαϊϊην υοϊτηνιιδ ---[110 Ὁ 28. --- Δίηι 

1) ηιοϊοδεϊ βιυγυΐ εὐϊϊ68 8ὲ ηνεἐϊ8 οὐβεοία ἀοθεαρέμν --- 38. 



090 ἈΑΒΙΒΤΟΤΕΤΙΒ ἘΤΉΙΪΟ. 

προ ον πιορυοιτῆς ξενίας ἐμμελῶς εἰρῆσϑαι δοκεῖ ,,ϑμήτε πολύξεινος μήτ᾽ Το 
ἘΣ ἔ κυς, ἄξεινος “, καὶ ἐπὶ τῆς φιλίας ἁρμόσει μήτ᾽ ἄφιλον εἶναι 
ἀν, ἀλλ Ἄν σῆρς τ᾽ αὖ πολύ ιλ0 9᾽ ἡ β λή ἢ ἵ ὲ δὴ ὸ γ, Ὁ μή φιλὸον χαϑ᾽ ὑπερβολήν; τοῖς μὲν δὴ πρὸς 
ἐν δεν ἐν χρῆσιν καὶ πάνυ δόξειεν ἂν ἁρμόξειν τὸ λεχϑέν᾽ πολλοῖς γὰρ 

ον δος οκ ἀνϑυπηρετεῖν ἐπίπονον. καὶ οὐχ ἱκανὸς ὁ βίος [αὐτοῖς] τοῦτο ᾿ ἘΣ αὶ 3 9 
δοτ  ὰν)ς Ἂ Ὧι ᾿ 
ἜΛΚΑΣ ἐν ΓΑ ζτο, πράττειν. οἵ πλείους δὴ τῶν πρὸς τὸν οἰκεῖον βίον ἱκανῶν 

ἐν ΄ - » 3 ἣν 
περίεργοι καὶ ἐμπόδιοι πρὸς τὸ καλῶς ξῆν᾽ οὐϑὲν οὖν δεῖ 

"Ὁ , ».» ῃ ς ν ᾽ -» ᾽ , 
Σ, ρῶν, 4 αὐτῶν. καὶ οἵ πρὸς ἡδονὴν δὲ ἀρκοῦσιν ὀλίγοι, καϑάπερ ἔν 

ψυ 

ῥδὠωὠ “οὐ δ ο, Ἃ Ἵ ἐσασα ἐφ θήξοστα ἀτώτι ς ᾿ ΐ ΞΙ ὡ ᾿ 7 »οὰνἑ { ᾿ φ 

ἐ. τ ἢ 94, ἂν] οπι. ΚΡΤΡΜΡ, 86. [αὐτοῖς] ΚΡΟΡ αὐτὸ (Μὴ αὐτῶ). 26. ἵκα- 
νῶν] ΒΘΚΙΚ. τηδῇ. ο. οχηπ. 1]. ρυδθίθυ. ΟΡ ἱκανῶς. 

2) δὲ 7υιοινναὶ ρανοὶ 8 ΠἸοὐυνγυὶ ---Ὁ 29, 
8) ργοῦίβ ὑϑγὸ τηνε απυΐοθ «ὐὐΐ υἱέας γαΐξο ἔρδα ρυγοϊυδοί ψυρην ἢ,6 6 

08 πηι θ αὐ οοηιδιιοἐμαγοην δι οἱαθινι8, ηι6 6 {1108 χιιο8 αὐοηιῖ- 
βἰυογὶξ χιυῖβ ργοθαίϊο 81 βύηριῖοβ βύρρενϊβ ὑηΐθν 86. ζαηυϊταγξθν' 
μὲ τυοῖϊο, π66 αἰυθγδογιθηυ ἡιθο ἩιΟΘΥΟΥ 8 ηιοῦο Ἰαοίτέλαθ ϑ8ύγννὶ 
ραγέϊοϊρο8 6886 ροϑϑίηινι8 (--[110 ἃ 8. 6. 8). ϑ'αύίβ ἐρύδιυνν" ἐού βυυγή 
φιοὶ αα οογυϊοίνην, ἀἰοδίἀογαγένν; αοοοαϊέ ογΐηι, οὐ ἦρδο αγούμιυν8 
απιογῖβ χὸ αὐεζιιβ ρίιγε8. απιριοοίαΐυν τη δὲ οαραῶ (-- 18). 
(ποσίν 7ια σοῖο σογηβοηεϊέ γέγιην τογϊέαβ; παην ἐηϑίσηῖδ χιναθηιθ 
απιϊοϊέϊα ἐγηέον δίηοβ ἐυυϊέ; αυυὶ ὑογῸ ρίογίβηνιο αὐυΐοθ ἤθὺ οἷν ον 
ἑαγιίνην οὐἱὲ υἱαοηιέινγ, ὑϑγ6 γι ι8 ατυΐοὶ ΘΟΉ ΒΟΉ Υ 6886 ---ῶἂ 11. 

{70,6 Ἰϊφιιοί χιιάγναηι ἦην βορηἰοηϊαᾶ ρογβίαηπαμην 8} --Τἰτ10 ἃ 20. -- 
σὲ ΜΝ. Β 106; Επᾷ.-12945. Ὁ 19---320. 

Ταΐου μοο οδρ. οὖ ἱπίϑυ 1ᾷ αποᾶ ῥγδθοθαϊῦ ατιοάάδιη γθυατη υἱπου ] γα 
6586 πὸ ἰαθϊῦ. ἘΠῚ οϑϑϑὺ βᾶῃθ 46 ΠΌΠΊΘΙῸ 8] ΟΟΥΆΤη, σοὶ αὖ δογαμῃ αα] 
αὐ11685 δαμὺ (Ὁ 34 58.), Ρϑι]]0 ΔΙ 10. απδοβιθαμη, πἰδὶ δηΐσηο οὐϊθηη παπο 
τηδχὶ 6 1ἰ ΟὈνθυβαγθηύτν ααἱ ΡγῸ Ὀθαύᾶ νἱΐαθ οομαϊδομπθ τπδρὶβ 510] ᾿ρ81 
Βυϊποϊαπὺ αὐδτὰ Ρ]θυίαθ βο]θηῦ, --- Οθἔθυυτα ἅπὸ οοηροβίω οὐ αἰ Πρ οπῦθυ 
ἀϊβροβίδω 6886 αϊἰχθυὶβ ααδθ ἴθ γ8 υὙ6] 6 Ῥυῖουθ ἀϊθραύαίίοπθ δαῦ πούδ βἰπὲ 
ααῦὺ ἴδοῖ]θ οἰδβοϊαηῦαγ. ἴτπὸ αὐθηΐο Ἰθοίουὶ ὩΟΠ]]ὼ 6 ΒαρΟυ]ΟΥ θὰ ἴῃ 

Ἢ τηθηΐθιη υϑηθυϊηῦ, αὐὑδ88 αἀπαὰπὶ δ Ππᾶποὸ απδθϑύϊοπθιηῃ ἔδοθσθ υἱἀθϑηθαν 
ἐαταθη πἷο ρυδθύθυμηϊββ βἰηῦ (γ. δὰ 1171 ἃ 20). 

21. ἐμμελῶς εἰρῆσϑαι δοκεῖ: ἃρ. Ἠθβιοάστῃ (Ορ. 660 Τδαομη.). 
94 5. πολλοῖς ἀνϑυπηρετεῖν ἐπίπονον: ποαιθ οηΐση 6 118. δριὑαν 

ααΐθαβ ἱπορὶθα8. γ8 1 ρϑυϊο!  !υι5. τη α]ξοσατη ΔαΧΙ τη δοοθρ  ϊβϑίτησπι 
οὖ ρᾷθῃβθ ῃθοθββδυίατη θϑῦ. : 

οὔ. οὐχ ἱκανὸς ὃ βίος αὐτοὶς τοῦτο πράττειν. Μοϊθδίυμῃ αὐτοῖς, 
ἴῃ 1]. τϑρουϊδαν αὐτῶ, αὐτὸ (ΚΡ); βε4 αποᾶ ᾿ἱπ46 Πηριθαν ὃ βίος αὐτὸς 
14 νἱ οἴδουῦ αυοᾶ μϑῖ 86 βαὐϊβ οδϑὺ. ᾿ιϑπριθὺ οπιηῖπο γὸχ δααϊα , ,αὐτ.": 
»»καὶ οὐχ ἱκανὸς ὃ βίος“ 3,π66 Βα βοῖῦ σραύϊατη ἔθαιριιβ γθδ΄ (μ8,60 Θηΐτη 
ὁ βίος οοταρ!θοί θαι). 

ΟἿ. πρὸς τὸ καλῶς ξῆν: 80 ἰδύο καλῶς: οπηπθιη τϑὐϊομθτη ποπθϑύδυ!β 
δΌθ856. πούδὐι αἱρηθμῃ. ἷ 

28. καὶ οἵ πρὸς ἡδονὴν... 6. Ὀτθνιβϑιτηῷ Βουτα τηθηθίοπθ οἔ. 
δε 1169 "Ὁ 2ὅ. ; 



ΨΥ Ύ  Ψε πΠορᾶΦ«Φ«Ἕ-- 

110 
ὃ 

ΝΙΟΌΜΔΛΟΗ. 118. 1 10. 051 

τῇ τροφῇ τὸ ἥδυσμα. τοὺς δὲ σπουδαίους πότερον πλείστους τιτον:0 σ΄ Ἄνω 
κατ᾽ ἀριϑμόν, ἢ ἔστι τι μέτρον καὶ φιλικοῦ πλήϑους, ὥσπερ 80 Ὄσνα Ξε το 
πόλεως: οὔτε γὰρ ἐκ δέκα ἀνθρώπων γένοιτ᾽ ἂν πόλις, οὔτ᾽ ι τα, 

ἐκ δέκα μυριάδων ἔτι πόλις ἐστίν. τὸ δὲ ποσὸν οὐκ ἔστιν ἴσως ἰ 
ἕν τι, ἀλλὰ πᾶν τὸ μεταξὺ τινῶν ὡρισμένων. καὶ φίλων τοῤοι, 
δή ἐστι πλῆϑος ὡρισμένον, καὶ ἴσως οἱ πλεῖστοι μεϑ᾽ ὧν ἂν τιτι « ἰτ' Ὁ εἰς, 
δύναιτό τις συξῆν᾽ τοῦτο γὰρ ἐδόκει φιλικώτατον εἶναι. ὅτι λλ ως 
δ᾽ οὐχ οἷόν τε πολλοῖς συξῆν καὶ διανέμειν αὑτόν, οὐκ ἄδη- 
λον. ἔτι δὲ κἀκείνους δεῖ ἀλλήλοις φίλους εἶναι, εἰ μέλλουσι 
πάντες μετ᾽ ἀλλήλων συνημερεύειν᾽ τοῦτο δὲ ἐργῶδες ἐν ὕζ“΄-“Δ.-- 

ὃν 

Φυ», αὐ ΚΣ. 

ἜΤ ΠΕΝΥ ΣΡ, ἰρ εὐ ἔ ὙΔΕΜΔΣ: ὥ...ὅ ψη 

80. καὶ φιλεκοῦ] ΚΡ φιλικοῦ. νος ἰ 
1. ἐστι] ΝΡ ἐστέ τι. 2. Κυ δύναιντο συζῆν. γοβῦ εἶναι ΒΕΚΚ. 

οομητηδ. ὅτι} ΚΡ διότι. 8. πολλοῖς] ΚΡ πολλάκις. 

80. ἢ ἔστι τι μέτρον καὶ φιλικοῦ πλήϑους ὥσπερ πόλεως. Οοηΐοτα- 
ἔπ 8Ὸ αἰτᾶασπιθ ραγύθ ἀθβηϊεϊο: 46 διηϊοῖὶβ 1171 ἃ 1 οἵ πλεῖστοι μεϑ᾽ 
ὧν ἄν τις δύναιτο συξῆν; 46 οἰνιξαΐα 1836 Ὁ 28 ἡ μεγίστη τοῦ πλήϑους 
ὑπερβολὴ πρὸς αὐτάρκειαν ξωῆς εὐσύνοπτος. Ῥαγατη βαπὸ πἰδὶ δαὺ δὰ 
αὐτάρκειαν ξωῆς (γ. 1820 Ὁ 7 84.) δαὺ δὰ οοηπνϊοΐπμ (4 αἀπθη απ θπι 

ΟΥ͂ΘῚ ἀπῸ5 βα δ [πΘΥ1) βαϊβοϊαηῦ; ᾿ἰτηῖβ βαπῦ 81 1Π1Ὸ ἀδβιηδπὺ εὐσύνοπτοι 
6586, Βῖο οοπνϊούπτη ἱπιροαϊαπὺ (ν. 1171 ἃ 8 54.). Ρυϊτηση ἀθίθμι βρθοίδ.- 
ῸΥ αποθβαθ ΠΠΤΏΊΘΥτιΒ. ΘΟ 0616 ΘΠΡΘΥΙ Ροββιῦ; δίαπθ ᾿π ρα] Ἰοῦ βθπ6 
οἰγίατη πιϑῆου οορὶα γαγ]ὰ8 ΟὉ οδτιβα8 θχυρϑεϊ βοϊθῦ, βθα ἴῃ δτηϊοι ϊᾶ το χ 
ΡῬίαγα, θ556 ἀρρᾶτθὺ αἀπδ βαδάθαηῦ αὖ Ρϑυρϑιοοβ γ6 ] οὐϊαπι πηττὰ Ρ] }1- 
θὰ5 ῬγϑΘθΥ ΤΉ 8. 5. 

82. τὸ δὲ ποσὸν οὐκ ἔστιν ἴσως ἕν τι ...: Ἰᾷ αποᾶ ἴπ οἰνίππ) πτι- 
ΤΩΘΙῸ ῬΥΪΤΩση ὙΘΙΌΤΏ οβὺ; πθὸ τηϊπὰβ ἀδὶπαῤ (καὶ --- δὴ νβ8 88 5.) ἴπ 
τη ΟΥ 0115. απδγτιτη οϑαβᾶ μαθο τϑὶρα ]οα6. τηθηὐδο ἕμοίω οϑῦ. ὅ5'8δα 1άθῃὶ 
φαα]ῦο Ἰαύϊαβ ραῦθγθ ρᾶββιτη 8Ὸ Ατὶβῦ. οὐβογναύατ: νϑὶαῦ ἴῃ 1. οθ. ΒΡο ϊ- 
οουτπὶ 1896 ἃ 8ὅ--Ὀ 2 ((,ῳζὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων πάντων, ζώων φυτῶν 
ὀργάνων“ ἃ 86; οἵ 111 ἃ 82- -Τ12 ἃ 4); παι ἴῃ 18 ποσοῖς αὐδθ πα- 
ΠΙΘΥΘΗ ῸΣ, 56 ἴῃ 1β αὐαδ ἴὰ ταἰϊομθ αὐϑάδιῃ γθ] οοπὐθπξίοπθ βυπῦ 
Ῥοβίδα: υἱὰθ τὴν συμμετρίαν ἣ ἀνιεμένη μένει ἕως τινὸς καὶ διαφέρει 
τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον 1118 ἃ 9ὅ 56.; ἱπαπθ ἴρβᾶμι τηραϊοουϊῥαξθτα νἰγίτ- 
ἀϊβ ὕα]8 αὐἱὰ δαπϊδεϊ βοπβίτητιβ Β 9 (ν. δὰ 1109 Ὁ 10). 

Ὡ. τοῦτο γὰρ (τὸ συζῆν) ἐδόκει φιλικώτατον εἶναι: ν. 1157 Ὁ 19 
οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐστὶ φίλων ὡς τὸ συξὴῆν; 1108 ἃ 8. 4; ἴὉ 9. 10; οὗ 
δα 118 Ὁ 84 ἃ]. -- ὀἑ᾿ Ῥοβϑῦ Βᾶπο οπαποϊδύϊοπθπν Ρ]6πη6 ἱπύθυραπηροπαπμ: 
ααδθ Θηΐπ δάδμιο αἀϊοία, βαπξ αὐδϑὶ δὰ ἀπρθπάθτη ΠΠΙ ΘΓ ΠῚ Ὁ ΠΊΪΘΟΥΤΙΤῚ 
Βρθοϊδπῦ (οἵ πλεῖστοι γ8 1): ἃ ΡῈ. δῶ απδθ δχϊπᾶθ (,,ΘΘτι δ᾽ οὐχ οἷόν 
τε") τηοπϑηΐαν, τηϑηῖθβύστη ἢὖ αὐδπὶ Ὀ] αγηοΒβ 1105 μϑπᾷ τααϊέοβ ἴοσθ. 

8. καὶ διανέμειν αὐτόν: τὖ αὐδδὶ 518 ουΐααθ ἀτηΐοο ποδὶ ΡδΥ5 
οοπεϊηραῦ. ; 

ὅ. τοῦτο δ᾽ ἐργῶδες ... ὑπάρχειν: 519 βαδρίι8 οὐ δάδιον, γοϊαξ ἴῃ 
οᾷάθιη τ 11ὅ8' ἃ 18 πολλοὺς δ᾽ ἅμα τῷ αὐτῷ ἀρέσκειν σφόδρα οὐ 
ῥδάδιον, ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἀγαθοὺς εἶναι. Ιπάϊοαΐαν 14, αποᾶ οὐ πάνυ γένε- 



052 ΑΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ΒΤΉΤΟ. 

ἘΡΗΚΟΣ ᾿ ΤᾺ ς " ᾿ , Α . , 
"ἡ ἐσὺ ὲ ἀττο πολλοῖς ὑπάρχειν. χαλεπὸν δὲ γίνεται καὶ τὸ συγχαίρειν 1 τὸ 

Ἴπος" ΤΑ καὶ τὸ συναλγεῖν οἰκξίως πολλοῖς εὐκὸς γὰρ συμπίπτειν ἅμα 

μ τ ΑΝ -ἶς 7 ΑὙ τῷ μὲν συνήδεσϑαι τῷ δὲ συνάχϑεσϑαι. ἴσως οὖν εὖ ἔχει μὴ : 
ΡῈ. [1.1 Ί ὙΠ΄ ξητεῖν ὡς πολυφιλώτατον εἶναι, ἀλλὰ τοσούτους ὅσοι εἰς τὸ 

10 συζῆν ἵκανοί. οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεσϑαι δόξειεν ἂν πολλοῖς εἶναι 

ὃ -ς φίλον σφόδρα. διόπερ οὐδ᾽ ἐρᾶν πλειόνων" ὑπερβολὴ γάρ 
μα. ἢ το τάφῳ τῳ Ὑς Ἴτις εἶναι βούλεται φιλίας, τοῦτο δὲ πρὸς ἕνα᾽ καὶ τὸ σφό- 
ΟΞ ὰ Ἵ ᾿ ρα δὴ πρὸς ὀλίγους. οὕτω δ᾽ ἔχειν ἔοικε καὶ ἐπὶ τῶν πρα- 

γμάτων᾽ οὐ γίγνονται γὰρ φίλοι πολλοὶ κατὰ τὴν ἑταιρικὴν 

χ [κώ.00.λ.}ώ..4. 1τῦ φἰλέαν; αἱ δ᾽ ὑμνούμεναι ἐν δυσὶ λέγονται. οἱ δὲ πολύφιλοι. 
(ΑΘ, Καν- μι τῷ καὶ πᾶσιν οἰκείως ἐντυχγάνοντες οὐδενὶ δοκοῦσιν εἶναι φίλοι, 

ἰς ᾿ -»" τι ᾿ - 9. τ ὦ -- Ν 
πλὴν πολιτικῶς, οὖς καὶ καλοῦσιν ἀρέόσκους. πολιτικῶς μὲν 

10. οὐδὲ] ΚΡ οὐ 12. τις] ΚΡ τισὶν 1δὅ. πολύφιλοι] ΚΡ πολλοὶ 
φίλοι; βογ. νἱᾷ. οἷς δὲ πολλοὶ φίλοι καὶ οἵ. 11. ΚΡ ἀρεσκοὺς. 

τε γ6] οὐ πάνυ εἴωϑε γίνεσθαι (1161 ὦ 8ὅ; 1168 ἃ 86). ὙΙ46 αὐδιῃ 
ΑἸἰθθυ τῆοὸχ γβ8 ὃ χαλεπὸν δὲ γίνεται. 

. οἰκείως (συγχαίρειν καὶ συναλγεῖν οὐ γ5 16 ἐντυγχάνειν) Ἰηΐου- 
Ῥγθίθυϊβο,, ὡς οἰκείοις ““: αὖ ᾿πίον ἔτ ΠΥ 65. ἴα 8. ϑβύ. --- δ ἢᾶθὸ οὖ αὐδ8 
Ῥγαθοϑαϊς (,Ἐἔτι δὲ“ γ8 4 ἴω δὰ τὸ συξῆν πολλοῖς (νγ8 8) Ῥουϑηθὺ αὖ 
γϑοῦθ ἴῃ ΘΟΠΟ] βίο πθ (, οὖν “" Υ8 8 5.) ᾿να 5 ὑαπύυπι γαῦϊο μαρθαύαν. 

8. 9. ἴσως οὖν εὖ ἔχει μὴ ζητεῖν ὡς πολυφιλώτατον εἶναν, ἀλλὰ 
τοσούτους 80. ξητεὶν φίλους. ΝῚ ἔοντίο ἰδύμα ξεῦγμα αὐδϑὶ ῬΥῸ 60 850}}]- 
ῬΘμάὶ σθηθσθ, αὰὸ πῃ μἷβ αὐϊδαν Αὐἱβύ., πιο] ϑϑύϊτιβ ἃ] θοαὶ νἱαθαῦαν ΒαΒρ]- 
οθύσσταμθ ροβὺ τοσούτους δχοίϊά 586. ἔχειν. 

10. οὐδὲ γὰρ... (-οὐ 18). Αοοράϊὑ αἰθουαπι σθπτιβ ΔΥρ τη θηθουσμα, 
ὉΧ ᾿ρβίαβ δηΐϊμΐ παὐατῶ ρϑενατα. Αὐξαπηθη, ααἱ τιθιπὶ ποῦ ἱπηρυϊτηῖ8 Ἰοοὶ 
1168 ἃ 10--1ῦ, ἴῃ πῖβ αὐϊοαυδηη ΠΟΥΪ νἱχ δρποβοθῦ. 

11. διόπερ ,,Ὸ0 απδτα οαθιϑαμι ἱ. 6. δαπᾶθηη ΟὉ ὀδαβδμι ΟὉ αὔϑτη “΄ 
» ἃ νϑυρῶ Θηΐμι οὐδ᾽ ἐρᾶν πλειόνων οορσ᾽δπάτϊιπι ἐνδέχεται. 

14. κατὰ τὴν ἑταιρικὴν φιλίαν. Ὁῤ ἀοιποπβίγαθο πᾶθο νίτη παρθϑῦ, 
ΠΘΟΘΒθ6. ουἱὺ ἡ ἑταιρικὴ 5:0 Ῥγὸ οὐηηὶ διηϊοϊ υἱῷ νουῶ ὃ ρυόρυῖθ ἀϊοὐῶ (πὶ 
Ῥιδθοράθηνὶ βϑαῤθμηίίαο ὑϑαύατη ὑυϊθαδβ αὐ Θχοϊρίαβ τοὺς μὴ σφόδρα φί- 
λους ὄντας). Αἰαυὶϊ δοάθηι ἔδυθ τγ88 ἴδια ρυϊάθῃι οορσθραῦ, ν. δὰ 1161 
ὦ ῶὅ; δὰ 1101 Ὁ 11--16. ΝΙμλγτιτα τη Δ ΡῚΒ τη ΘἼΒαΤΙΘ ῬΘῚ πᾶβ αὐϑοβίϊο- 
68 1 86ᾳ. δι )θούαβ θῶ 6 διηηϊοϊ θα. αὐδθ αυδδὶ παἀϑονίραθ ἑαθγδηῦ - 
αἵ καϑ' ὑπεροχήν, αἵ κοινωνικαί (πολιτικαΐ), αἵ συγγενικαί, ἡ γαμική 
-- χαγϑαβ ἴα προρ]σαηθαν αὖ αὐᾶθ ῬὈυΐπηο ἀπ ἀϊοοθαῦαν βὰὉ ἤπθηι 
αὐοαὰθ ἀπ 6586 νἱἀραῦαι. Ξ 

1ὅ. οἵ δὲ πολύφιλοι Κν πολλοὶ φίλοι: οἵ, Ευα. 1246 Ὁ 20 οὐϑεὶς 
φίλος ᾧ πολλοὶ φίλοι: Ἰὰ αυοᾶ 1116 ἀρρατοῦ ΡΙΟΥΘΙΌΙΙ Ἰοοο ἔαϊδββθ. 
βουίρβίεθο γἱδούαν Αὐἱδὺ. οἷς δὲ πολλοὶ φίλοι καὶ (οἵ) πᾶσιν οἰκείως 
ἐντυγχάνοντες οὐδενὶ ... φίλοι. ᾿ 

17. οὺς καὶ ἀν δ θεῖν ἀρέσκους 580. 51 ἰρβὶ ἰὔου πθ0 Οἰγ] θυ ὑαηθατῃ 
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τὸ οὖν ἔστι πολλοῖς εἶναι φέϊον καὶ μὴ ἄρεσκον ὄντα, ἀλλ᾽ ὡς πτεψιβ, Ἄ,ας 

ἀληϑῶς ἐπιεικῆ" δι’ ἀρετὴν δὲ καὶ δι᾿ αὑτοὺς οὐκ ἔστι πρὸς περι ττραροῖς. 

πολλούς, ἀγαπητὸν δὲ καὶ ὀλίγους εὑρεῖν τοιούτους. [90 ΓΑΕ 

1 πότερον δ᾽ ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον φίλων δεῖ ἢ ἐν δυσ- ΡΥ, ΑΝ δι ᾿ 
“ἢ « ἧς 

᾿ 

18. ΚΥυ ἀρεσκὸν. ' Ἐλοι πὸ δ΄ 0 Ὁ ΘΡῚ να “5 ο 

νἱάουὶ νϑ] πὸ δυηϊοὶ 6886 (ν. γν8 18 αὶ μὴ ἄρεσκον ὄντα “). Θυΐϊπδτι ἔ 
ἄρεσκοι ἀϊοαπίατ, βαξϊβ οχ “Ζ]΄ 12 οοῃβίδιῦ. : 

20. ἀγαπητὸν δὲ καὶ ὀλίγους εὑρεῖν τοιούτους. Ηἰβ νεγὈ]8 
ΒΙρΉΠΟΑΤῚ απδθάδπη αἰ χουῖβ απᾶθ ῥυΐαβ ΘοΙητηθιηογαΐα, ἂὖ Πῦο ΟΔΡ. 
οτηῖββα, βαπέ. ΑὉ ᾿πἰθῖο δαΐπι πηρθᾶϊδ ἀποτηπβ τηπ]ΐοβ ἀτηῖοοβ Β806- 
ὅτητι5, αποα οὐ βαπὺ ρϑποὶ απἱ οπηπῖπο δ νϑύᾶπι το  ἐΐατη ἸΔΟΠΘῚ δἰπὺ 
προ οπϊατπδτη οοπέϊησιε τὖὖ οομηπιοᾶθ ταυ]ξοβ ἀθίποθρβ τηθαϊηηπο8. 1108 
88.118. ΘἿΠπ| 8115 δίααθ 8118 οοπβυτηδῦ: ν. 1166 Ὁ 24---29 οὐ ἃ]. --- Θυοα 
γΘΙῸ ϑαρογοβύ, αποπίδπι πθο ἰδουῖτιβ ργο ὰ5. πὸ ποβέγα 6785 δχρϑυῖθη- 
ἐΐδι πθοὸ ἀθηΐαθιθ ἴρβυση τὸ ὁμόηϑες 5Βυϊβοιπηῦ δα σἸρηθπάμθπτη ΔΥΠΟΥΘΠῚ, 
Ηἶβὶ ΔῸ αἰτᾶατπθ ρμᾶγίθ πϑχιβ αὐἰάδτη απὸ ΒΙ ΠΡ Ὰ}1 Οτη 51ηρν}}18 ΟΡ Ϊδη- 
ὕπι δοοθεβογιῦ, δὰ τὰ οἵππῖπο Αὐἰβύονθι θη. πιϊπτιβ ἃπίσηιπι δαγθυθ886 
Βοίτητιβ: ν. δὰ 1107 Ὁ 18. 14. 

1) 6 ἀϑὰ διηϊοϊξίαθ ἔπτη ἴῃ δάγθυβὶβ σου ὑππι 1π ΒΘΟΌΠα 15 1171 
ἃ. δ1- 0.28 (1.11). 

ΤῊ αὐἀσυογβα χιυϊάοηι ον αηιϊοογιην ΟΡ Θηι δονλδονδρκεν εοϑηῖα Ῥοὐϊϑϑὲ- 
ηίην ἐπορέαηενιβ χιυὶ τἰἐϊο8 ροξδῖγηξ 6886; αὐ ἴῶ ῬγΟΒΡΟΥΒ γοθιι8 ἐϊ8δ Οριί8 
ἐ8ὲ ἔπι χιίοβ ϑοηοῇοία σοη  εγαρἔμ χιυίψιια ργορέεν υἱγεμέοηιν αὐ σοηϑιείμαϊ- 
μθὴν υἱέας ηιασίηια βὲηΐ ἰαοηεὶ --ἃὰἃ 31. Νέεο ἑαηιθν ἔρβα ϑ8οοίείαβ αἸιῖοο- 
γὴν Ἠλαην τοὶ ἐμ ἐγίδέϊ γογθην οοπαϊέζοηο υἵηι Ππαροί: ἰουαγέν" δηΐων χυὶ 
ἦν ηιαϊά ἐογίηᾶ βάο8 απυῖοοῦβ ργαῤβοηέοβ μαϑοαηέ ---ἃ 84. πα τη τὰ 
ατηνβ ἔη, αἴσογβα ἐγαϊιὶ υἱαοίμγν: κεἰ οηΐην ἐμέν ἐγ βεϊξίαην 7 αὲ ἐληι θιηι 
υἱάογο χιθηὶ αἰδίσαβ ἐνην δην ῬγῸρ6 Ππαῦονο χιθὶ οηιρίθηη, ορέϊηιθ αγτηυιηη 
ἐμύην πουεγτξ (---Ὁ 4), τέα υἱῇ  σογηϑέαη 8 Ἠ66 840 ἀοἴονα απιῖοοβ σοη γβέαγὶὲ 
τοῖο 66 φοηιηνϑογαἰίοηα σαιαοδιξ ---Ὁ 12. δ'ιεα ἐπ ἐοϊοϊξαίε οηιηῖα ἐῸ 
ἤεγεηέ οὐὲ απιϊοογιίηι Ῥγαοϑοηέϊα δὲ ἀσοορία --Ἠ 14. ὕπαε βαοῖίο ὑρξοϊ- 
φοίνν φιοηιοίίο δὲ ἐϊ8 ἀσεορανη δέ χιυὶ 86: {οἸἴοο8 βθὶι ηνΐδογὶ 46 αἀυοσαη- 
αἷδ αηυϊοῖβ οοσίξομέ (---Ὁ 16--Ὁ 19) οὐ ἐΐβδ χιυνὲ αηνΐοοβ 8:08 υο αὐῇιοἑο8 
6886 νεῖ Πογοηέϊθιιβ γοδνι8. εὐὐΐ σοηιρογεγίηέ (---Ὁ 238---Ὁ 27). ΟἸαικνιδιῖα Ὁ 28. 

Θαοα 80 ἰηϊθίο Βα]. οαρ. απϑδουϊξαν , πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον 
δεῖ φίλων ἢ ἐν δυστυχίαις“ τύα, τηθτπουϊᾶ αὐἰάθτα ἐθηθέαν αὖ Θχύγθμηϊβ 
ὙΘΓΌΙΒ ἰάθη αὐϑαοβύϊοηι ἢπὶβ αὐἱάδτα ἱτηροπαίαγ: ., ἡ παρουσία δὴ τῶν 
φίλων ἐν ἅπασιν αἵρετή“ Ὁ 21. Νρο ἰδπιθη τλΐπτβ σϑυττ δῦ, ΡΙατα 
οὐ βυδυϊουδ, ΡΘΓ Βᾶποθ ἀϊβρυ αύϊοποτη οἵῆοὶ. Οτηϊββᾶ θπΐμη τῆοχ δτηϊοϊἐϊᾷ 
Θογατα αἱ αὐ! ὐαῦθμη ργοροβιθατη μαθθαὺ (8. 26) οτηηΐπο ἀθ γϑυὸ δηΐοο 
ἰδτὶ αἸΠΠρ πύου ἀπδπι οἸθραμπθι απδϑυίθαν 1. αὐἱᾶ 56 πη ϊωὺ ἄστη δππΐθοβ 
818 ΥὙΘΌ.Β. Ὑ6] ἐγίβο 5 νϑὶ Ἰαθέϊβ ἱπέθυθεβα νἱᾶθαὺ (α 97---Ὁ 15--Ὁ 14). 
ἢ. αὐἱὰ ἀροῦ ἴῃ αὐτᾶτηατθ ρᾶτίθπι: αὐδηᾶο ἀπηξίου, αὐδπᾶο ΡγΟΒΙθΘΥΘ 
Διηΐοοβ τηϑ! (Ὁ 1--19) δὲ γυϊβὰβ αὐδηᾶο ἴρβθ ϑοοῦυτουα ἔδϑεϊποῦ 
αὐϑηᾶο τποτγϑῦαῦ δοοθάθτθ (Ὁ 20-- -- 2. 

“1 (-51). πότερον δ᾽ ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον... ἴᾶτι ρυΐάθαι αὔδτη- 
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ὥς αἰνο υἡπιτι 9 τυχίαις; ἐν ἀμφοῖν γὰρ ᾿ἐπιξητοῦνται'" οἵ τε γὰρ ἀτυχοῦντες 1ι1ι 

τε δέονται ἐπικουρίας, οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες ϑυββέων καὶ ος εὖ Ι ιἝ 

τ Νν Ἄς " 

ἢ π΄ ποιήσουσιν" βούλονται γὰρ εὖ δρᾶν. ἀναγκαιότερον μὲν δὴ 

“τως ᾿ 80 ἐν ταῖς ἀτυχίαις, διὸ τῶν χρησίμων ἐνταῦϑα δεῖ, κάλλιον 
γέψη ( » ἐπι 3 αὐ 3 ΄, γ᾿ - 

ΟΝ υκν Ὦ ᾿ δ᾽ ἐν ταῖς εὐτυχίαις, διὸ καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς ζητοῦσιν" τούτους 
ξ ν ΄ 3 τ 

γὰρ αἱρετώτερον εὐεργετεῖν καὶ μετὰ τούτων διάγειν. ἔστι 
ἢν ἄτι μ., γὰρ καὶ ἡ παρουσία αὐτὴ τῶν φίλων ἡδεῖα καὶ ἐν ταῖς δυσ- 
Β΄ 0:4 Το ὙΥυπίδ᾽ κοθφέρονταν γὰρ οἱ λυπούμενοι συναλγούντων τῶν 
ἤπλῖ » ἡ» εν.» 

τῷ πο ὙΥ ν 80 φίλων. διὸ χἂν ἀπορήσειέ τις πότερον ὥσπερ βάρους μετα- 

Ἂν λαμβάνουσιν, ἢ τοῦτο μὲν οὔ, ἡ παρουσία δ᾽ αὐτῶν ἡδεῖα 
3 ᾿ ς " - 39 ἢ . , 

οὐσα καὶ ἡ ἔννοια τοὺ συναλγεῖν ἑλαττῶ τὴν λύπην ποιεῖ, 
᾿ 3 ᾿ » μ ᾿ ΠΑΙ͂Σ ΄ 3 ΄ 

εἰ μὲν οὖν διὰ ταῦτα ἡ δι ἄἃλλο τι κουφίξονται, ἀφείσϑω" 

Ἢ ἐς συμβαίνειν δ᾽ οὖν φαίνεται τὸ λεχϑέν. ἔοικε δ᾽ ἡ παρουσία 
ρου. αι. τ΄ ͵΄ 2» “« 3 “τς ν ᾿ Ρ ὙΨΕΤ ᾿ ’ὔ 
᾿Ξ μω 8ὅ μικτή τις αὐτῶν εἶναι. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ὁρᾶν τοὺς φίλους 

τ ΑΕ ἜΣΕΙ Ἷ ἣ ἢ 
ῬΕ : 28. οἵ τ᾽] ΚΥΜΡΟΡ οἵ δ᾽. 90, διὸ καὶ] ΚΥΜΡΟΡ διὸ. 28. ροϑὺ 
ἰδ Ἢ Σϑ καὶ ἐν ταῖς ΤΡΜΡΟΡ «δἀὐάδαπὺ εὐτυχίαις καὶ ἐν ταῖς. 80. ΒΕΚΚ. ἀπο- 

ῥ- προ δ πωδορεσε, ρήσειέν. 

αὔδτη τηΐητιβ αἰδυϊποῦθ τω αὐδοδβιύτμη θϑὺ, ἢθὸ αὐ14 τοϑροπάθηααμι οβϑοῦ 
1116 ἀυδίαπι οναὺ οἵ. 1169 Ὁ 18---16 (ἃ. ν.) οὐ 11δὔ ἃ ὅ---12. 

94, βούλονται γὰρ εὖ δρᾶν: τί γὰρ ὄφελος τῆς τοιαύτης εὐετηρίας 
ἀφαιρεϑείσης εὐεργεσίας; 110 ἃ 7. 

260. 21. ἀναγκαιότερον... κάλλιον Βο]Θῃηηὶ ρα Αὐἱβῦ, ΟΡροβιομθ ; 
βρθούαῦ δαΐθπι τὸ ἀναγκαῖον δὰ ἀδὰπὶ οὐ δᾶ τ1]685, τὸ καλὸν δᾷ ποῃθ- 
βύαθθιη οὖ δᾶ Ῥσόοῦθοβ (,χρησίμων --- ἐπιεικεῖς“ γ8 2ὅ. 26). 

ὩἿ 5. ἔστι γὰρ καὶ ἡ παρουσία αὐτὴ ... καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις. 
γουθὶβ καὶ μετὰ τούτων διάγειν τηοᾶο ταὐϊο τοῦ συζῆν ΒαθοΌαίαν αὐοὰ 
τηδχίτη 6 ῬΥΟΡΥαπι Θιη]οἰ.6 δῦ: ν. υ8 3 τοῦτο γὰρ ἐδόκει φιλικώτατον 
εἶναι. Ουδργορίθι ἴῃ δοἄθιῃ ρουβίβυϊθαν (,,γ ἀρ“ γὙβ8 27): τηδ]θ ΘῃΪπὶ 
Ἰαδϊοατοῦ ααἱ τὸ συζῆν δὰ πηδηχ ἐδηΐατμη νἱύαθ οοπάϊίοημθτη (ἐν ταῖς 
εὐτυχίαις ν8 36) τοΐουυοῦ. Αἀάοηπάυμ ἰριθαν, ,, καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις “. 
--- Εὖ ἴΐὰ αὐἰάθτη. Ῥγο ΘΠ) πτοᾶο δύ, αὖ ΦΌΒΙπο ἱπιμια αύα 510 ὑοίδ 
αὐδοβύϊο: δχϊπᾶθ θηΐτη 14 δρὶδαν, αὐἰὰ ἡ παρουσία τῶν φίλων γ8] τὸ 
συζῆν μετὰ φίλων ἴυτη ἴῃ δανοτβῶ ὕπμι ἴπ ργοβρογῶὰ ἔουία πῶ ροββιῦ. 
Θυο ἔδβοίο οἵ χρήσιμοι (80 δῖ8. δηΐπὶ ἔγποῦαβ, πὸ ργϑθϑθηύϊῳ ρῥϑυϊθαι) 
ΟὈΙγἱοηὶ ὑγαδαπέαν, οἵ ἐπιεικεῖς 5011 τοὶ παππαηδαν, 

80--82. διὸ κἂν ἀπορήσειέν τις (ΒΕΚΚ.). Θυϊάπ! ἀπορήσειέ τις 
-- Ιπὐθυροη  . ὙΘΙῸ ΒΒ. Ὀ0115 αὐϑοβύϊο 46 οαπβῶ τοῦ κουφέζεσθϑαι (ν5 29): 
αὐγαμη αὐδ8ὶ ΤΘ. ΟμΒ ἀπογιπι νϑ]αῦ ΠΌΤ ΘΥ 8. βαϑοθρύστη ἰρϑιι αἰνιἀαὕαν 
αἰδουϊαπθ αἰγὶ ἀἰπϊαϊο ὑϑαύπτα ροπᾶθγθ ἱποσμηθραῦ, δ ἢ 15 ααἱ αἰηϊοῦιι5 οϑῦ 
ΟἸΉΠΘ. αυΐάθτη ἀΟ]ΟΥ 8 τη 0]6πὶ ἔθγαῦ, εοὰ διοῦϊβ ρθὲ βοϊαύϊαμι δια δύῃ δ 
μιϊοὶ υἱσῖθυβ. 

84. συμβαίνειν δ᾽ οὖν φαίνεται τὸ λεχϑέν: οουΐο Ἰογωπύαι (γ8 29); 
ααομδπι πηοᾶο Ἰονθηὔαν, ἰπ ὉΠΟΙΡΙ το] παπαῦύαν, 

8ὅ. ἔοικε δ᾽ ἡ παδαυφίς μικτή τις αὐτῶν εἶναι: ἀπ]οὶβ ὦ 8ὅ- ἢ 4 
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ἡδύ, ἄλλως τὲ καὶ ἀτυχοῦντι, καὶ γίνεταί τις ἐπικουρία τιιτιν ι΄ 

πρὸς τὸ μὴ λυπεῖσϑαι᾽ παραμυϑητικχὸν γὰρ ὁ φίλος καὶ 
τῇ ὄψει καὶ τῷ λόγῳ ἐὰν ἢ ἐπιδέξιος" οἷδε γὰρ τὸ ἦϑος 
καὶ ἐφ᾽ οἷς ἥδεται καὶ λυπεῖται. τὸ δὲ λυπούμενον αἰσϑά- 

“« 2 ΄, ΞΖ: - . , ὡ 

νεσϑαι ἐπὶ ταῖς αὑτοῦ ἀτυχίαις λυπηρόν᾽ πᾶς γὰρ φεύγει 

λύπης αἴτιος εἶναι τοῖς φίλοις. διόπερ οἵ μὲν ἀνδρώδεις τὴν 
φύσιν εὐλαβοῦνται συλλυπεῖν τοὺς φίλους αὑτοῖς, κἂν μὴ 

ὑπερτείνῃ τῇ ἀλυπίᾳ, τὴν ἐκείνοις γινομένην λύπην οὐχ ὑπο- 
μένει, ὅλως τε συνθρήνους οὐ προσίεται διὰ τὸ μηδ᾽ αὐτὸς 
εἶναι ϑρηνητικός" γύναια δὲ καὶ οἵ τοιοῦτοι ἄνδρες τοῖς συ- 

στένουσι χαίρουσι, καὶ φιλοῦσιν ὡς φίλους καὶ συναλγοῦντας. 

μιμεῖσϑαι δ᾽ ἐν ἅπασι δεῖ δῆλον ὅτι τὸν βελτίω. ἡ δ᾽ ἐν 
ταῖς εὐτυχίαις τῶν φίλων παρουσία τήν τε διαγωγὴν ἡδεῖαν 

ἴ. αὑτοῖς) ΒΕΚΚ. τη]. αὐτοὺς. 

οδάθιηαπθο ἱηρταία Ὁ 4--10. ἴῃ δοουταξπιβ Ἰοαπθπάθτη 51Ὁ, 56} 81 1 
αποἀδτημηοᾶο οχ ἰαθυϊ τ οὐ ἐν: βυι ϊᾶ ταϊβύπτη Ρ6Ὺ Ῥγδθβθη πη ὩΙΗΙΘΟΥΤ ΠῚ 
ΔΏΪΤΩΟ Θχϑιβῦθυ αἀἰσθιπαβ; ΒΆΌΘΥΘ γ6] δοντθ ργϑθβθηδδηῃ τηϊχύστη αποά- 
ἄδιη, ΠῸἢ 6586 τηϊχύδτη. 

1. ἐπικουρία πρὸς τὸ μὴ λυπεῖσθαι: ἃ απ ἀἴνοτβα οβὺ 11ὦ ἐπικου- 
ρία αυδῖῃ, ἀδ1|68 ὉΠΊΪΟΙ ῬΘΒΒΙΙΩ Ρτγδθβίδην (8 38). 

8. ἐὰν ἢ ἐπιδέξιος" οἷδε γὰρ... Τὸ εἰδῆσαι αυϊάθτα ἀλλήλους 
(1166 ἢ 27) 8. τὸ ἦϑος ΟἸΠΪΠΟ ἀὐχονία Ἰηΐου ΥΘΙῸΒ ὩΙΏΪΟΟΒ ΥΘΡΘΥΪΣΙ; 51 
δοοοᾶδὺ ἀοχίοθυιθαβ, 18. Πα]ὰ8 βοϊθαὐϊαθ τιϑὰβ δάθυιῦ αὰὸ ἱπγθπΐθηῦ αὐοά 
510 060 8.10] δηΐτηιπι τηδχίτηθ Ἰαγοῦύ. Νϑαὰθ δπΐπὶ ὁ ἐπιδέξιος ἴῃ 
ὍΠῸ βΌΠοιΘ ἀναπαύσεως καὶ παιδιᾶς ἰαπίαμι το] απ ρῥγϑθβέδ οἷν (γ. δᾶ 
1128 ἃ 16 5.). 

6. 1. διόπερ οἵ ἀνδρώδεις τ. φ. εὐλαβοῦνται συλλυπεῖν τοὺς φίλους 
αὑτοῖς: τοοῖθ βᾶὰπθ ΒδΚΚ. πΐη. αὑτοῖς ΡΓῸ αὐτοῖς. ᾿ἀνδρώδεις (τὴν φύ- 

σιν), αὐϊθὰβ γβ 10 οἴοτιηϊπαςί πθαπθ οἵ δειλοὶ ΟΡροπδηΐαν, Αὐϊβέοίθιῖ 
ἢ ροξϊαβ ἀϊοπηθαν ααἱ ομηηΐηο ὙἱγΠ]} βυπὺ δηΐπηο αὐϑπὶ ἱρβὶ οἵ ἀνδρεῖοι. 
Υ. 1109 Ὁ 18 οὐ 1196 Ὁ 1; ἀορίπαθ 1196 Ὁ 12: υδϊ γϑὶ ἴγτϑὰ σοὶ τὸ φιλό- 

τιμον νἱἀοίυν τοῦ ἀνδρώδους 6556; 5ΙΠ}}Π106᾽ 1806 Ὁ 84 οὐ 1891 ἃ 22. 
1. 8. κἂν μὴ ὑπερτείνῃ τῇ ἀλυπίᾳ ., τῖδὶ ἕοτύθ αἰξθυῖπιβ ργϑββθηύία 

ἰαπέδιηη. Ὑίτη. ἀΟ]ΟΥἽβ Ἰρ8ὶ βι0 βαθδιαίατα, αὖ Θχίστιϑ, τηο]θϑέϊα, αἀπ88 11] 
πϑβοδξαν ΡΓῸ ΠΙΒΙΪΟ βἰδ : γθτθ ᾿Ατίβξοξοιιοῦ ἄστη αἀἸούίϊοπθ ἔὰπὶ βθη θηϊίϑ. 
Ιάθιῃ ΠΊΟΧ ΥΒ 19 8,1118 γϑυθῖβ οδὲ, ὅταν μέλλωσιν ὀλίγα ὀχληϑέντες με- 
γάλ᾽ αὐτὸν ὠφελήσειν“. 

8. 9. ὑπομένει... προσίεται: ποΐοῦτι παπουὶ σταπητηϑέϊοὶ γαγίθἕαβ 
πᾶς φεύγει γβ8 ὅ ... οἵ ἀνδρώδεις εὐλαβοῦνται γ8 ὁ 5... καὶ οὐχ 
ὑπομένει κ. τ. 1.; ταϊγᾶ αὐδᾶδπι πὸ ἐαιπθη ἱηρταξᾶ νἱοθ. 

11. ὡς φίλους καὶ συναλγοῦντας: αἰταμιαθπα οαΐτη πᾷ 6886 ἀθθοὺ 
1106 ἃ 7. ᾿δβὑ] γϑυύὸ Ἴα8]6 ρμαϊαηὺ τὸν συναλγοῦντα Θαπάθτη οἐΐδιη συ- 
στένειν οὐ συνϑρηνεῖν. 

18. 14. τήν τε διαγωγὴν... καὶ τὴν ἔννοιαν... ἴῃ τὸ δἀγοιβᾶ 
- 

) Ἢ γ Ας ων; 

“ρ΄ μὰ Ὁ 
οτος: ΝΞ 
ζ..ὐ α“ΑὐὙνα ἢ 
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" ; " . [2 5. ἐν - ς - ᾽ ᾿ ιππ|514 ἔχει καὶ τὴν ἔννοιαν τι ἥδονται ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ ἀγαϑοῖς. τι 
- 

; ἴ 
Ϊ 

τό διὸ δόξειεν ἂν δεῖν εἰς μὲν τὰς εὐτυχίας καλεῖν τοὺς φίλους 
3 

προϑύμως" εὐεργετικὸν γὰρ εἶναι καλόν᾽ εἰς δὲ τὰς ἀτυ- 
᾿ 2 » ᾿ τ » » 

χίας ὀκνοῦντα᾽ μεταδιδόναι γὰρ ὡς ἥκιστα δεῖ τῶν κακῶν, 
Ιὅϑεν τὸ ,,ἅλις ἐγὼ δυστυχῶν.“ μάλιστα δὲ παρακλητέον, 

τς »» ᾿’ ΟΣ Ε] “μ᾿ 43 ἘΣ 3 ΄ 
οταν μελλῶσιν ὀλίγα ὀχληϑέντες μεγαλ αὐτὸν ὠφελήσειν. 

90 ἐέναι δ᾽ ἀνάπαλιν ἴσως ἁρμόζει πρὸς μὲν τοὺς ἀτυχοῦντας 
ἄκλητον καὶ προϑύμως (φίλου γὰρ εὖ ποιεῖν, καὶ μάλιστα 

τοὺς ἐν χρείᾳ καὶ τὸ μὴ ἀξιώσαντας᾽ ἀμφοῖν γὰρ κάλλιον 
καὶ ἥδιον), εἰς δὲ τὰς εὐτυχίας συνεργοῦντα μὲν προϑύμως 

(χαὶ γὰρ εἰς ταῦτα χρεία φίλων) πρὸς εὐπάϑειαν δὲ σχο- 

14, ἔννοιαν) οχ ἀπὸ (οὐ νἱὰ.) ΝΡ, εὔνοιαν οοὐ. 16. εὐεργετικὸν 
ΚΡΤΡΜΡ; εὐεργετητικὸν ΒΕΚΚ, 22, ΚΡ ἀξιώσαντος. 

δος ἴῃ αἀἰγθυβῶ ΔΙ απ (,, μικτὴ “ ἃ 86); ἡ παρουσία Θπῖπι (πᾶπὶ δια- 
"π γωγῆς ἴῃ οοἰαχηξαῦθ πα]]18 οδὺ ἸΟΘ.8) οὖ 1116 ἀυ]οῖ8 οναῦ; αὖ ἡ αἴσϑησις 

8. ἡ ἔννοια αὐἱᾷ ρεαἰογθηῦαν ἃγηΐϊοὶ τηο]οϑύω (Ὁ 4 8α.). --- οχ ἔννοια αὖ 
ἃ 89. ν. δὰ 1167 8 84 ἅ. 

18. τὸ ἅλις ἐγὼ δυστυχῶν. Ῥαγαρβταβίαθ στα βου θϑπὐ5.,,ὃ τρα- 
γῳδός φησι" Πδπο γοσθθῖὴ Ρ61 ὑταροθαϊαβ αὰδ6 βιιρθιβαπὺ ἔτυβύτω αὐδ6- 
βινθυπηῦ. Βογβιΐαη αἰτηϊατα 1111 ἴω ἀρίασ: ἀϊούπμπι δαῖτ βῶη8 ἴρβϑαπι 1 
οβϑὺ αποὰᾶ νἱχ 8 Ροδ 5 ἀἴβοθυθ ΠΘΟΘΒΒΘ. 510. 

22. καὶ τὸ μὴ ἀξιώσαντας: τὸ μὴ ΘΟΠ]απρθηᾶατη 6886 εὖ ὁ ξξιξεῖοαν 
δῦ τὸ, π6 δαποίδγθιῃ αὐΐάοτα (αὐ τηυ]ύῃ, 8118), πὶ 6Χχ δ]ϊοσατη ὀοϊητηθη- 
ὑαν!β νἱϊβθθιη, βϑύρθιδιη αὐδϑᾶάδη ααδ8 5ϊ1η οουβδίτηα γ6] ἃ ΥΥ͂. 
Ὁ}. δοοῖρὶ. 

34. καὶ γὰρ εἰς ταῦτα (εἰς τὸ συνεργεῖν εὐτυχοῦσι) χρεία φίλων. 
Ηοο δ [ἴπἰδο αὐἰάθτη ἃ, 238. 34 οὐξίοθαθαν: 56 ἰηΐοσ δῷ αα8 Βπο 
Ῥουθπθηῦ Πα οδὺ αὐοᾶ 11Ὁὅ ἃ 9 54. δοπηηθιποναθαῦαῦ ,, καὶ πῶς ἂν 
τηρηϑείη (ἡ εὐτυχία) καὶ σώξοιτ᾽ ἄνευ φίλων; --- πρὸς εὐπάϑειαν δὲ 
σχολαίως: οἵ, ΟἸΠ]ΠΟπ8. Πα ἀρ. ϑ'οῦ. (ρ. 87), ἐπὶ τὰ δεῖπνα τῶν φίλων 
βραδέως πορεύου, ἐπὶ δὲ τὰς ἀτυχίας ταχέως“. Ουοᾶβὶ οομπροπδηξαν 
αὐδ 46 ἀϊνγουβᾶ γῦϊοπθ δου ααἱ διηΐοοβ ϑανοοδίαγὶ βηὖ ΘΟΓΌΤηατΘ 
ααὶ αὐ αἰηϊοίοβ δαῦ Ὀθαΐοβ δἰπὺ δαϊθαν ἀϊούω βαθὺ Ὁ 15---19 οὐ Ὁ 20-- 
21, οἰξοϊοίαῦ τϑῖὴ Ῥ6Ὶ οοηγαυδτη ἃΡ αἰτᾶστπθ ρα αἰ θγθαύδια 1ἰῶ 
ΘΧχδοαῦδεὶ αὖ ῬΥΟΌΔΌΙ16 ἰδ, ἀθατιθ ἴῃ τηδ]ῶ δἴαπθ ἴῃ Ὀοπδ ἔοσύαπ διηϊ- 
608 ἴῃ Ὁπαϊῃ ΘΟΠΥ̓Θη ΤΟΙ 6886. Αὖ ἴῃ οἰδπδαϊᾶ αὐ ἀἀάαϊδαν,, ἡ παρου- 
σία δὴ...“ ν8 27 τοϊηὰβ δα πᾶπο ἀθηιομηβίγ θ]ομθη ῬΥΟχίτηθ δηΐθοθ- 
ἀθηύθιη αὐϑπὶ δια ΡΥἸποῖ ρθη μα]. οἂρ. αὐϑθδύϊοπθτῃ βρθούα αν (Υ. ΒΌΡΥΒ). 

[ὴ6 οοηνιοῦα ϑιηίοοσαμι 1171 Ὀ.29---1172 ἃ 14 (1 12). 

Οηυγηΐηο ἐγν απυϊοϊεϊ ϑιμ)ηγνυη ὁ8ὲ τὸ συζῆν. ἩΗΐηο πίη πιαϑοϊένν", σοαθηι 
βροοίαὶ (---[111 Ὁ 88), ἀνοριχινο πα οὐῆν ατυΐοο υὐοϊηνιιδ, ογαϊίδδίηιο {10 
βοηϑιν 6886 ἐϊυη αὐοίηνιιν", χιιο αὐηιια ἀοϊοοξαηνιν" ας ποδέγ ἃ ἐρδβογάη, υἱξῶ 
- 1112 ὦ 1. Οιμαργορίου οὲ ἔην ἐϊβάθην γοῦιι8 οογευϊοίνην συνην αὐυὐοἷδ σΟΉλ- 
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λαίως᾽ οὐ γὰρ καλὸν τὸ προϑυμεῖσϑαι ὠφελεῖσϑαι. δόξαν τιτι ν»35 
δ᾽ ἀηδίας ἐν τῷ διωθεῖσϑαι ἴσως εὐλαβητέον" ἐνίοτε ὰλρ᾿ ὃ. 
συμβαίνει. ἡ παρουσία δὴ τῶν φίλων ἐν ἅπασιν αἱρετὴ .΄-΄ 

ΐ "ῈἘΡ- 

᾿ φαένεται. τ ἀπ ττ ν 
ϊ «αὐτῇ 35 -“ ᾿ς ἐ - Ξ Γι: "ν ᾽ ’ ΄ ἐσ : »»"} “ΖΚ... 

ἀρ΄ οὖν, ὥσπερ τοῖς ἐρῶσι τὸ ορᾶν ἘΝ υνατΟν γε: ἼΣ ἸᾺ ὦ 

καὶ μᾶλλον αἰφοῦνται ταύτην τὴν πρόφοκ όα ἢ τὰς λοιπάς. 80. ἀφ όνανιὶ ἐὐνι τὸν 
᾿ 

ὡς κατὰ ταύτην μάλιστα τοῦ ἔρωτος ὄντος καὶ γινομένου. βὴ Ἀν - ἿΞ 

οὕτω καὶ τοῖς φίλοις αἱρετώτατόν ἐστι τὸ συζῆν; κοινωνία ἐξξοξιρς οι τς 
παν" Ἵ δ. ἐν νεηαρε 

9. δὴ] ΚΡ δ᾽ ἡ. ν : ἐς ΚΣ 5... 

»αγαηνιδ, ἔπι χιυΐδιιβ ἐρδὶ σογβαρέοδ ἡναρΐηιε ποδὲβ οἱἀιθηνεν ᾿οϑέγ ἃ ρβογαι 
οἱξα οοηιηιοίο μἰὶ ---1112 4. 8. {Ππᾶ6 βοηιῖψι", ηναϊογίην απιοϊξέαην Ρ6γ- 
ηϊοϊοδαηι 6586, αὐ δοπογίίηι βοοϊοέαέοην εἰν ίβηια οὐγϑνυξἐβ οανιδᾶ 6886 αρρε- 
ἐεηάαηι --1112 ἃ. 14. 

Τ᾿ββιν1}15. μι]. οἂρ. ταίϊο 8ὸ ὉΔΡΡ. 5:.- Ἢ: ααϊθτι5 5ιηρτ 5 απδθάδηῃ 
αὐδοβύϊομθβ ὑσαοία θαμύασ; Π60. τὰ δρύτιβ μαΐο υσατηθηῦο Ἰοοαβ δϑὺ 
ΒᾺ ἥποιη πογυσα 1]. Νβαὰθ δηΐμὶ ἱτπηρυυαθηΐου δὰ 1 ὅ οχίν., ᾿ἰβέατη αύθ- 
τάτη απδϑὶ Ῥθγου ἐπ θτη 6886, αἀϊχίτηαβ. Ὀὺ γϑῖὸ τῷ συξῆν φοὐιββί πη 
Βοο ἀαγθίασν, ἔὰπι απὰδ8 Ῥτοχίταθ δηϊθοθασηῦ τόπου, ἔπτη γ68 ᾿ρβῶ βαῶ- 
ἄρτθ νἱδθθαῦασ. Νϑηι Ἰαπᾶαϊῷ οἂρ. 11 ργδθβθιίϑ διηϊοοσαμη ἃ]]αποᾶ 
τοῦ συξῆν σϑοηυβ οομητηθπαδθαξαν (ν. δὰ 1171 ὃ 27 5.), ἴῃ Ρυπηᾶ, διαύθιῃ 
Βουττὰ 1]. ρατέβ, ααστη απδογθγθῦαν αὐ] δββϑῦ διϊοιξϊα, Ἰάθιὰ τὸ συξῆν 
Ῥᾶθῃθ πϑρ] σοθαίαν (ν. δὰ 1108 Ὁ 84). οῖπᾶθ νϑτο --- ατιὰθ ἂρ. Αὐἰβῦ, 
Βαπαᾶ ἱπαυᾶιξο οδὰ ἀοοθπαὶ νἱδ --- 5θηβίτη ΟἸΆ51 νἱπὶ 6] 08 Π]8.915. Τ18}Ο185- 
ααθ ΘἸποθβοοτθ υἱάϊπηιβ: οἵ. 1167 Ὁ 171-24 (1106 Ὁ 80); 1110 Ὁ 10--14: 

1171 ἃ 3. ϑιιροτοσαὺ ἰρίδυσ, αὖ αὐδ Β΄ῖο 111ὸ περὶ τοῦ συζῆν ἀϊοῖα, 
ογωπῦ ὡϊαθαπᾶο ἀπᾷ οταύϊομπθ ἴθ ἀθὈϊξαπη 6108 ΠΟΠΟΥΘα ΘΟΙζΘΥΓ πη ΌΥ: 
Ἰᾷὰ ααοα αἰθίταο πος οᾶρ. ἔβούσμῃ δβῦ. 

89. ἄρ᾽ οὖν... ,. Θυοᾶβὶ ἰριίαν. Ῥυδδβθηθ ἃ δυηϊοουτιπι ἴθ αὐδνὶβ 
γα οοπαϊοῖοπθ θχορίδθαν (γ5 21 8.), ἀϊοθπάτιπηηθ οπηπῖπο ἃμπιϊοῖβ νἱδαθ 
οοτητα πη ξϑίθη τηδχίηθ 6886 ργοροβιϊαμι ϑ 9. ΟΟη͵αππηρυπίαν βο σοὺ οἱ 
68, ᾿ἰπθυ αὰ86 πϑοθββδυίατπι βθη θη ϊδυα; ὙἹΠΟΘα]ππ ΠῸΠ 6βέ. 

81. ὡς κατὰ ταύτην (ἰ. 6. κατὰ τὴν ὄψιν) μάλιστα τοῦ ἔρωτος... 
γινομένου: μὴ γὰρ προησϑεὶς τῇ ἰδέᾳ οὐθεὶς ἐρᾷ 1167 ἃ 4. Τέδαὰθ 
τοῖς ἐρῶσιν οὐ φτϑθβθηύία, Θουαμ ατιὸβ διηδηῦ ρῥδυϊου ἀρβίἀθγωῦα οϑὺ 
αἴαθ δτηϊοὶβ; βθὰ [ουίαββθ 8110 τπιοᾶο; νυν. πιὰ, 194 ἃ 2ὅ τὸῦ γὰρ συξῆν 
ὀρέγεται ὃ ἐρῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ἣ μάλιστα δεῖ, ἀλλὰ κατ᾽ αἴσϑησιν. --- ϑυῦ- 
ἡαπραπύαν πο 1 Ἰοοὶ απὶθτβ οτππῖπο τῶν ἐρωτικῶν ἱπ Νίο. ΘΙ ταθηϑο 
ἴαοία οϑὺ: (116ὅ Ὁ 8 5.); 1166 Ὁ 1--δ: 1167 ἃ 6--14; 1168 «ἃ 11--18-: 

1109 Ὁ 16---19; 1104 ἃ 8-- 8; 1101] ἃ 4--Τ; 1171 ἃ 11 5.; Ὁ 239-- 81; ααἱ- 
8 884. 1116 ἃ 18; 6χ Ἐπᾶ. γν. 1290 ὦ 50; 1380 (ἃ 14--16) Ὁ 30 58.; 
1288 Ὁ 8ὅ--89; 1948 Ὁ 11---19 5.: 1945 ἃ 34:--26. ἢ 

82. οὕτω καὶ τοῖς φίλοις αἵρετώτατόν ἐστι τὸ συζῆν 86. ὡς κατὰ 
τοῦτο μάλιστα τῆς φιλίας οὔσης καὶ γινο μένης (γ8 81). γῆαστεν τα 
ΘῃΪ ἢ] ΥΤΘ 5ο]ϑὺ φοηϊαπούαχη, 6586: ,Ἅαλλ᾽ οὐ μόνον αἵ γενέσεις. . ἐκ τῶν 
αὐτῶν καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γένονται, ἀλλὰ καὶ αἵ ἐμέ οεοι ἕω τοῖς 
αὐτοῖς ἔσονται““ 1104 ἃ 27 5. 
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“1, ς Ῥ δ 
ψ .. κ,.. 24ιτ|υϑ8 γὰρ ἡ φιλία. καὶ ὡς πρὸς ἑαυτὸν ἔχει, οὕτω καὶ πρὸς τὸν 1 1. 

“7 τις βαυ χῸ φίλον. περὶ αὑτὸν δ᾽ ἡ αἴσϑησις ὅτι ἔστιν αἱρετή" καὶ περὶ 

Ἴ πποὸς ας δῦ τὸν φίλον δή. ἡ δ᾽ ἐνέργεια γένεται αὐτοῖς ἐν τῷ συζῆν, 

ῥ΄ τ ςΠΠ Π ςῸἋὔὰ ὥστ᾽ εἰχότως τούτου ἐφίενται. καὶ ὅ τι ποτ᾽ ἐστὶν ἕκάστοις τὸ 

τ Κ Χλονοῦς, εἶναι ἢ οὗ χάριν αἱροῦνται τὸ ξῆν, ἐν τούτῳ μετὰ τῶν φί- 

ων τὺ 7 λῶν βούλονται διάγειν. διόπερ οἱ μὲν συμπίνουσιν, οἵ δὲ 
ως, ἐδ, ,νλ συγκυβεύουσιν, ἄλλοι δὲ συγγυμνάξονται καὶ συγκυνηγοῦσιν 

""-. μι ᾿ εἰν ἢ συμφιλοσοφοῦσιν, ἕκαστοι δ᾽ ἐν τούτῳ συνημερεύοντες ὅ τι 
ἐππὰ Ἰὐβϑι ἘΠ περ μάλιστα ἀγαπῶσι τῶν ἐν τῷ βίῳ᾽ συξὴν γὰρ βουλόμε- 

. “Ὁ , -» » » 
νον μετὰ τῶν φίλων, ταῦτα ποιοῦσι καὶ τούτων κοινωνοῦσιν 

Η 4, , ν ὙΝ , οἷς οἴονται συζῆν. γίνεται οὖν ἡ μὲν τῶν φαύλων φιλία 
πα μὰ τὰ ἐμοχϑηρά" κοινωνοῦσι γὰρ φαύλων ἀβέβαιοι ὄντες, καὶ μο- 

Ἶ "ϑῦ. ΚΡ τὸν φίλον δ᾽ ἡ ἐνόῤγεια. 
1. ὅ τι ποτ᾽] ΚΡ ὁπότ᾽ (»Ὸ» ὅ ποτ᾿). 8. οἷς οἴονται] ΚΡ ὡς 

οἷόν τε. συζῆν] ΒΟΚΚ. ,δῃ εὖ ξῆν“; ἔοτῦ. αὐτοὶ ξῆν. 

82 5. κοινωνία γὰρ ἡ φιλία: υἱ Ῥ6γ ὑμψαξοϊορίατα οοριὑοίυν τοῦ ξῆν 
κοινωνία, οτηπὶ νἱ ᾿ἰδύπα γὰρ οἀγοὺ. Μαχίτηβ, δηΐτη κοινωνιῶν οϑὺ νϑυῖθ- 
ἰδ8: γ. Θ 11. 

88 84. καὶ ὡς πρὸς ἑαυτὸν ἔχει, οὕτω... ΑἸΐοτα ταῦϊο, Ρ6. αὐδῖῃ 
οομβύεῦ αἱρετώτατον τοῖς φίλοις εἶναι τὸ συζῆν (γ8 82), γμούϊῥα 1118. 6Χ 
δυσαμηθηΐῦο οδριθ5 9 (1110 Ὁ ὅ---11). 

8ὅ. ἡ δ᾽ ἐνέργεια 80. τῆς αἰσϑήσεως ὅτι ὃ φίλος ἔστιν (γ8 84 5.). 
1. 5ᾳ. καὶ ὅ τι ποτ᾽ ἐστὶν ἑκάστοις τὸ εἶναι... 7αᾶγτα πομ βε 8. δῦ 

ἀἴσοτθ ὅτε τὸ συζῆν αἱρετώτατον, 564 οορτᾶ αἰθοτῶ ταὐύϊομθ 1111 Ὁ 88 8α. 
δοοαγοῦαβ ἰοααὶ ἔὰβ δϑὺύ. Ουοαᾶβὶ οπΐηὶ τὸ συζῆν Βἰχη]θιη νἱπὶ μαθθὺ 
αἴαπθ ρβαμη τὸ ζῆν, οὐἱῦ οομνϊοίαβ ααθτὰ ροϑύππὸ οὖ οἰπιβᾶθμη σϑμΘυ8, 
αὐ8}15 Ἰρβογαση υἱύῶ θοῦ. ὕπᾶθ, 5ὶ βαρ υπὖ, λόγων καὶ διανοίας κοινωνία 
αχβιϑύοῦ (1170 Ὁ 11--14); 81} τΐηιιβ, ἡ τυχοῦσα (,,οἵ μὲν --- οἵ δὲ “ 

το 

ν 

γ8 8 86.). 
᾿ 8. οἷς οἴονται συζῆν. Μοϊ]οϑῦπβ αὐοἀδιητηοάο ἀαύναβ ᾿ἰϑύθ ᾿πϑύσα- 

: ταθηΐα}}8 οἷς ααἰ πθαΐγπβ δοὺ σϑηθυῖβ, ααἱρρθ αἰτοαὰθ γοῦῦο (οὖ κοινω- 
νοῦσιν οὖ συζῆν) αἰΐθτα ἀφύϊν τη ῬΘΥβομΆ] θα, οὖ 10α, ἀϊοαχα, Ῥϑυτηϊ θηΐθ. 
Οταναβ οβῦ, αὐοᾶ βϑηῤθηξία ἰρβῶ γοοὶ συξῆν δἀνονβαῦαγ: τὸ συζῆν ΘηΪηὶ 
βιιδτη τῶ 8) ὨΌ]]απ Βαθοῦ, 564 οἴηπθια αὐϑηὶ παροὺ ἀπὸ τοῦ ξῆν 
σααδαθθατη οϑὺ γβ 1 86. βϑουιρβίββθ νἱάθίυν Αὐὶβῦ. οἷς οἴονται αὐτοὶ ζῆν 
(δα ρυῖαβ δηΐτη ταῦτα ποιοῦσι“. ν8 1 ὨΘΟΘΒΒΑΙΟ οοριαῦαν ,, μετὰ τῶν 
φίλων “Ὁ. 

8--14. γίνεται οὖν ἣ μὲν τῶν φαύλων φιλία μοχϑηρά ... Θυο- 
ηἴδτῃ ἰσιθαν ἴῃ οοηνίοῦμ νἱβ δὺ βυδνίαβ ἃτηϊοιθϊαθ ροβιία, οδὺ (1111. Ὁ 82 
- 1172. ἃ 1), οοηνιοίαμη δαὔθιῃ ἰδ] 6) 5101 απϊβαὰθ ρᾶγαῦ 4818 1088 θϑὺ 
(1112 ἃ 1-- 8): ΒΌΠΙΤΩΪ ἴῃ ἸΠΟΓΘΒ ΘΕ] δα. τπουηθηδὶ οϑὺ Οα] θη σ6Π6- 
γ18. Φη008 Βαρθαῦ. Ηΐο βηΐβ θϑῦ; νυἱάθαῦ αὐαἰουπαπθ νἱἰγϑαύθιη οοἹὐ αὖ 
Ῥγοῦοβ Βαρθαῦ ὉΙΏ]ΟΟΒ “ς; αὖ ΒΙΨΕΆ 14 οουἰσθαύθιῃ οο]αῦ αὐἱοῦπαιθ δἤη106 
ΒΘΟΌΤ οὖ Οὐ 818 γαϊὺ νῖνθτθ 

9. ἀβέβαιοι ὄντες: οἵ πδεθηφοὶ τὸ μὲν βέβαιον. οὐκ ἔχουσιν 1189 
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ἐπιεικής. συναυξανομένη ταῖς ὁμιλίαις" δοκοῦσι δὲ καὶ βελ- 
τίους γίνεσϑαι ἐνεργοῦντες καὶ διορϑοῦντες ἀλλήλους" ἀπομάτ- 
τονται γὰρ παρ᾽ ἀλλήλων οἷς ἀρέσκονται, ὅϑεν .. ἐσϑλῶν 

Η ν ἍΔς τ ττΝ ᾿ςς Η Χ 4 , 55 Ὁ “ 
μὲν γὰρ ἂπ ἔσϑλα. [περὶ μὲν οὖν φιλίας ἐπὶ τοσοῦτον 

εἰρήσϑω᾽ ἑπόμενον δ᾽ ἂν εἴη διελθεῖν περὶ ἡδονῆς. 

14. 10. [περὶ μὲν --- ἡδονῆς] 5'πθ 46. 114. ἐπὶ] οπι. ΚΡ. 

Ὁ (ν. δὰ 1186 Ὁ 10. 11). ΟἸμπῖπο αὐδ8 Ὠΐο νβ 9---Ἰ2 τηοηθηξαν --- 
ὁμοιοῦσϑαι τοὺς φίλους ἀλλήλοις, διορϑοῦν τοὺς ἐπιεικεῖς ἀλλήλους -- 
6 Ῥείογτθ ἀϊβραξαθίοπθ, αὖ ρᾶγ ογαῦ, ταῦ βυπὺ; νυ. ρυϑϑίθυ. 811 1109 

" δ--1; 1166 ἢ 1ὅ--90; 1110 ἃ 11. 12. 
11. συναυξανομένη ταῖς ὁμιλέαις: ὮοΟ ῥγοργίαμη ΡῬγΟθοΥ πὶ ἃτηϊοῖ- 

ἀἰαθ: πᾶτὰ τηϑίοστπι βοοϊθῦαβ Ρ6Ὶ ἰρβογαο ἱποοπδίδηξίιαι οὖ ργαν δίθηῃ 
Ὀγονὶ ἀἰββοινίθατ:, ἐπ᾿ ὀλίγον χρόνον γίνονται φίλοι“ 1169 Ὁ 9. 

12. ἐνεργοῦντες: ατὶβ Θπΐτη πϑβοὶῦ ὅτε ἐκ τοῦ ἐνεργεῖν περὶ ἕκαστα 
αἵ ἕξεις γίνονται 1114 ἃ 9. 10. -- ᾿πομάττεσϑαι παρά τινός τι ταϊην8 
οβὸ,, ἔουτηδπι ΘΧΡΥΪΤΉΘ 6 6χ 8] απο αὖ Θορίβίοϊα, οὈβίσπαΐαν ΔΠΌΪ]Ο “ς αυδ} 
“δῷ αα88 φῥ]δοθηῦ ᾿πϊζμᾶο (ασδ81 αἸρ1015) ρα 86 οἴπηροτθ΄. 

185. ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ᾽ ἐσϑλὰ] μαϑήσεαι" ἣν δὲ κακοῖσιν 
συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἔοντα νόον. 

ΤΉΘορι. 86: αὐἱ νουβῦβ ἃ τητ] 15 βου ρίουθπι8 οοἸΘγαπίαν; Υ. Βουρκ δᾶ 
Ἰ. 1. Αᾷ βϑοβάθιη γϑυθὶβ καϑάπερ καὶ Θέογνίς φησιν 1110 ἃ 12 γϑβρίοὶ 
᾿νἹαθθδΐαν. 

14--19. περὶ μὲν οὖν φιλίας ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω᾽ ἑπόμενον δ᾽ 
ἂν εἴη διελθεῖν περὶ ἡδονῆς. μετὰ δὲ ταῦτα περὶ ἡδονῆς ἴσως ἕπεται 
διελθεῖν. Τλοοαῦ μἴο Ῥϑ]]ΠἝβρου οοπβιβύθηθοθ Ομ }]α, αὖ ΡΥΟΡΟΊΘΙΘ 
ἀαῦ ΘΟΙΒΥΔΥΘ αὐδ8 Ἰηΐθυ οοηὐίπτδτη ἱηθθυρυ ἷβ ορθυᾶτη, ἀαπι 5ΒΙηρ ]ἃ 
5ΙΠρῚ 15 Θχοϊριαηΐαν, οουητηοθ ΧΡ ΟΔΥῚ ποαποδηΐῦ. 

ϑαπὸ σϑῦὸ ὑγῖα ροὐϊββίτητιπι πᾶ δὐθίησατα. 1. τὖὖ ἀὈξοϊαξᾷ ἀϊβραΐα- 
ἀΐϊομθ περὲ φιλέας ἴπ ἀπᾶτῃ οοτηρ]θούαμμ αν αὐἰὰ 46 5 1]. ΘΙ εὖ 7α41- 
οαπάθτῃ; 2. αὖ Ραποῖὶβ δα 608 1], απ ργαθοθαπηῦ ΕΖΗ τνϑβριοϊαῦαν αὐἱὰ 
αἴνϑυβὶ ἃ οϑύθυιβ πα θθαπὲ; 8. αὖ ᾿πρυϊτηῖ5 απδοϑνυαζαν, δἰ ὕπο οοτίϑ απϑϑάδηη 
γαϊῖο πίθου μῸ5 46 διυηοϊ ἃ 11061105 δὲ ᾿ἱπέου ἀπρ]οθη. περὶ ἡδονῆς 
απδθβέϊοπθιι αἀπδ6 Ὀγοχίτηρ δαιῦ ργαθοθαῖῦ αὰΐ βρασῖθαν. Η18 ϑηΐτη το ὰ5 
αὐδηΐασα ἐαΐο ἢδθυὶ μοΐθβδὺ ρϑυβρϑοῦβ ἔοσέθ γϑοῦϊαβ τη θ]Πσϑίθν, ἀποπᾶτα 
τηοᾶο Ατὐῖδῦ. ραϊαπᾶςβ 810 ποὺ ΕΒ ΒΙΘΟΥτιπὶ ΟΡτβ ΘΟΠμΒου 51588 δῦ ρϑυθοϊββθ. 

1. Θαϊ Ἰρτοβ ΘΙ πονουῖῦ ἐθηθαίαπθ τηθηξθ απδθ δ 608 ραββίτη ΟὉ- 
Βουνδπᾶα ογαπέ, μου ἀπὈϊαηίον 1ἃ ἀββουθγθῦ: ρ]δουῖββθ βουρέουϊ ᾿ξ ἀθ 
ἃτητοϊ ἃ ἀσογθ αὖ σϑῖὴ ἀπάϊαπθ οχρ]ογασθῦ, σθπθύῶ 6] 85 οτηπῖα δχϑτηϊηδ- 

χοῦ, αὐδοδὅομθβ συδν ββὶ π88. αὐδβατι απιᾶθ 46 οἃ τππονϑυθηΐαν ἃ βοϊ νουθῦ. 
Ἰύδαπθ πθὸ τὸβ ρυϊναῦαβ Ὡ6Ὸ τΘΙ ΡῈ Ὀ]]οᾶπὶ πορ]οχιῦ, ὕστη Ἰηὐπηδτη ἔδτη]- 
Ἰιαυιταξθιη ἀομηθβύϊοδσι ἔπτη βοοϊθύαϊθβ ϑογππι ααἱ φᾷ Ἰπογττη ἔδοϊππά τη 
οοηνθπθυιηῦ ᾿ηϑροχὶῦ, π66 πΐπαβ δὰ Ἰπάϊοοη ἴῃ ἴοτο βϑάθηξθη ασϑτα 
84 Ἰπᾶάοβ Ἰοοδηξίπτη δοοθβϑὶῦ. Οποῦβὶ ἰστθαν τιηΐγϑυβα γ68 ΡΟ  ὐΐοα, αὐϑτα 
Αὐἱβὲ. δρρϑὶ]αῦ, διηϊοι θη οασβῶ ἴῃ πος 106110 ρουβέγϊοία θϑῦ, ἐϑηιθιι 

1 χϑηροὶ δὲ γένονται ὁμοιούμενοι ἀλλήλοις" ἡ δὲ τῶν ἐπιεικῶν τι13 «τὸ 
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οαπούδη ἀἰδραίαθοπθηι ἰδ, ΘοΟμβουϊρύμπι 6886 ἃρραγθὺ αὖ ἠϑιεκῶς γμοὐὶ8- 
Βίτηθτη ἀπδθιθγθῦισ. Οὐ) τοὶ ᾿ηὔθυ ]1ὼ πιαϊύα γ6] 1ἃ βαὐίβ ᾿ποι]θηθαχα 
οϑὺ ὑθβυϊτηομῖτπ αποᾷ 118 Ἰοοῖβ ααἱ βοη θη ίαγατη στανιςαῦθ οιηϊπθηῦ δὰ 
νἱνυαθημ Βαπιηιδ, τοὶ σϑίθυθαν (1 4 οχύν.; 1 8; 1 12 οχίν.). Ῥοξογχαῦ βᾶπθ 
γαΥ]ὰ5. ΟὟ οδιιϑαὰβ δρίαβ δα ρουσδοίαπᾶδγῃ τρελέν Ἰοθβ 15. νἱᾶθυὶ ααἱ 
τίου Εὐμῖοα, οὐ Ῥο]δίοα τηθάϊαβ οδϑῦ. ΕΥηραΒ Ἰρτῦαν τηθηΐθ, α18}18. ἔθυθ 
ἀϊδραξαῦο ἤδθο ἱπδυϊθαθπδ, ἔαϊββθῦ, δὶ πὰ ἠϑικῶς, 868 ἰζα, δοποῖρίοθαΐτιν 
αὖ 11 ἸοοΟ τπὸϊ] πῦποὸ Οθροποταΐοα, Ἰθρτιηΐαν δοοοιηχηοαδύατη ογαῦ: πθ0 
Ἴδτη ΟὈΒουσθμα ουὶδ, Ἰοηρθ, ἀἰγθυβᾶμπι ἃ ποβύγῶ {888 δυθηύαγδη. 

Ὁ νϑῦὸ 1|ργυ1 Βὶ ἀθ διηϊοϊ ἃ οουῦο δα σθαι οὐμίοατῃ ρουθηθηῦ θϑιη- 
απ ᾿πϑυϊδαθοηθιη ααᾶθ ΝΊΟ. 4--Ε οχϑίύαῦ ὕππι Θχρυθϑϑὶβ Ὑϑ 18 ὕθμη 
βθηὐθη για γϑύϊοηθ πρίατιθ ταύδτα Βαρθθηῦ: ἰὼ πϑραπᾶθτη δῦ ϑοβᾷθηι 
ὕδμη ἃυΐο νἱπθαϊο οὐτῃ τϑ]ατὶβ Νίο. 6886 οοπ]αποῦοβ αὖ ππᾷ 56 116 νἱά6- 
δα στη 11118. ΘΟΠΒουρυϊ Θ8886 δίατιθ οοὗᾶγο ποῃοασθ 1060 ῥυίου θυ 
αὐδβὶ ΒΘΟΥΘΥΒΒ6. πᾶ ἴῃ γ6 ἱπβῖρηβ ΘΧΘΠΙΡΙΪ 060 5ὶὉ τὸ δέκαιον. 
Τῷ Θῃΐπι 1]. ΘΙ, ἀπστη Ρ] ασίτηὰπη ἱτηρυίταϊβ Θ᾽ 9---14 δᾷ τοι ἔδοϊαῦ, 46 
1110 ρίξαν, απᾶδὶ Ἰἰῦγτο Ε' ἰἰβαὰθ ααδ8 1110. τηδχίτηθ ρτορτίδ τοῦ δικαίου 
βαηῦ πὶ π6 τηθηὐο αὐἰάθηι ἀδρθαύαν (οἴ. οὐ δᾶ 1102 Ὁ 232). Θαϊ νϑτὸ 
ὍΠῸΒ ἸοοὰΒ ὑθϑύαυ! Ῥαῤαύαν ἃ ἴρ8ὸ Ατὶβῦ. μοβ 1]. δαί Νῖίο. Καὶ οοϊ]Ἱοοαΐοβ 
Θ886, Θχη Ὥθατθ δα Ποὺ Ῥγουδπααγη υἱπὶ ἤΘαῸὰΘ. οΤηπῖίπο ἤδθηη ΒΔΌΘΥΘ 
ΤΘΡΘΥμιΒ: γ. δὰ 1170 ὁ 19--99. 

ϑϑᾶὰ μᾶηοὸ ἴῃ ρᾶγύθιη γ6] ποὺ Ῥγὸ οθγΐο ἀϊοαύανυ. Ἐθηΐπι πΘ ἴρ8θ 
᾿αὐτάθηι ΠΌΘΟΥ περὶ φιλέας ᾿ΐω νἱἀθῦιν Θομηροβίθιιβ θΘ886, αὖ ὍΠῸ ἔθιιροσθ. 
[118 τηϑηΐθ 10 οοποθρύμβ αὐδ]}85. ὕπσπὸ οαϊίιν, Νά τϑοῦθ αὐἱάθπι οὐ 
Ῥυπαθηΐθυ Δ Ὸ 1ηἰύϊο ἀἸβροβιίαθ 6586 νἱἹαθίασυ, 86 ἷἴπ θα τποᾶσμι αὖ οὐ 
Ῥοββθὺ δοιῃησηοᾶθ βαρ οὶ οὖ ἰὐθγαΐο Ἰαθουθ 80 τπούαβ οὐ οομπίοθοϊαβ. 
ἨἩΐπο βοραγαΐδθ 1186 αὐδθϑύϊομθϑ ὕδιη δ ρίαμι Ἰοοῦτα οοοαρανθυαπῦ; Βἷπο 
δ ἀαρ]ίοθτα Π]ατὰ Ῥϑτογϑἐϊομθιη ρϑυνθηΐαμι, ααδπα, αἸχίτητβ (1 4 οὖ 12); 
Βΐπο ἱπηρυμη18 ἔβούαση οϑῦ αὖ πομηα!]α ἄθ αὐαἰθαβ ὰπὶ Βα 8 οοπβδίαθαῦ, 
ἰαχηθῃ Θ]]ασδπάο βαδτη αἰβρυξαίϊομθηι 510] ἀθροβοοτθ νυἱάθυθηΐαῦ, νϑ]αὺ 
ἡ πολυφιλία 1 10. 

Αἰαὰϊ αποιηϑατηοάμσμι 15 οαἱϊ μΒᾶθο φυοθδηῦαῦ ἢθο αἰχὶῦ πθο σγοϊαϊ 
αἴοοσθ, ἩΡτοβ ΘΙ δαὺ ἰοΐοβ δυὺ αἱϊασαπι ραγίθιη θούπτα ἀπᾶθοῦπατθ 
οοηῆδίοβ νϑ] δαοίογσθ Αὐϊδύοίθθ ἱπᾶϊρῆοβ 6586: ἴω βαρτω π60 πϑρϑθααῦ 
ὯΘΟ γϑοΐθ ρούθσαῦ πϑρδυϊ, θοβᾶθμι ᾿ὈΥῸΒ τονογῶ δα Εἰ πιο δἰαπδ δᾷ ΝἸ- 
Θοτλθοῆθα, Εἰ. ρϑυϊζίπουθ ἴπηὸ ἰδῶ οομπαϊτησβ, ἵπ οομἐγτδτη Ῥδγύθῃῃ 
ΘΘΗΒΘΗΔ ΌΤΙ 6586, αὖ Βἴηο νϑὶαῦ ἃ ὑαΐο ῥυϊποῖριο ρῥγοΐθοι γϑ] δᾶ τηδ]ο- 
τι ααδθβέϊοηθηι Βο] γθπάδηι ρουρᾶπηαβ, ΕἰὐΘηΪ) 51 σϑύαχα ϑϑὺ ΠΡΤῸ5 ΘΙ 
ῬΘΥ 86 ΘΟμΒιἀθγαῦοβ τηδρῚ8Β 6 Ῥαγίϊθυβ οοηὐθχθοβ αὐϑιὰ 84 πηϊναύθιῃ ἴη- 
ἰθϑν] ΟΟΥ̓ΡΟΥ͂Β απδ8ὶ σϑηΐϊζοβ θ886, δα ᾿Ἰταργ θ8.0116 ουὶῦ ρθῶ ΝΊΟ., Ἰοπρ8 
Τη8] 18 ΟΡΌΒ, ΠΟ ὯΠῸ ΠΙΡΥΟΤΌΙΩ ΟΥΠΘ 80 [εἰ 0 ἀϑαὰθ δ ἤπθηι απδδὶ 
ἀθοῦσγθσθ. Ουϊά πὰτη Βρθιδιὶ ροββθῦ, δὶ οᾶϑιι δ] αι, ὩοοΙϊθβοὺ αὖ 
ογᾶο οδριθαμπι ΘΟΙΗΡΙσῖατη ἴῃ ΘΙ, νοὶαῦ 1 4--12, ἰαγθαΐαβ ἀπθίθβυθ 
[αοῦπβ θϑβϑὺ, ἔοσθ αὖ ἀπαῦϑηὴ δου οοῃ]θοϊαηίζιμι οἰ βοθγθῦαν, αὐϑηδγη 
ΒΘΙῚΘ 086. Αγὶβύ. βίηρτα βρη} 15. Βα) ηχιββοῦ Ουϊᾶ Ἰριξον, τύ, γαΐστιτη 
οϑῦ, αποῃΐδχη 46 ΝΙοοτηθομθοσαπι ροβίθυϊοσθ ραῦΐθ πιαϊία ἱποθυΐῳ βαμῦ, 
ἐταιβέτα ὙἱΓῸ8. ἀοοίοβ ορϑύϑηι ἀδγθ τὺ ΟΟμ͵ΘΟὗτ 118. 8018, οΘοιηρθρθια αὐϑ- 
ἄδτη ορθυῖβ, αδθ β01γυ] ἠθαπθεαῦ, γϑβοϊϑηί. 

Αἀᾶδαβ οὗ βοο. Νοι ἀαρίξων!ὑ Αὐἱδύ., αὖ ΘΧθιαρ]ο 1106}}1 περὶ δίας 
ΘΥΙποΙαγ, ἴῃ Ορὰ8 ϑαθστα ἀθ οὐμίοὶβ ἐπβθα παρ ἑϊδίη αὐδηάαιη ραγύϊατη 
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νατϑἑαΐθμι ααἀπηϊξξοσθ. Νϑτη πο τϑιηΐβὶῦ ἑαπΐατι απαϑὶ σἱποῦϊα ααϊθι8 
βηρτ!α, ααδδαθθ απ Βατητηᾶ, τ ΘΟμἸπποῦδ᾽ 6886 βο]θπηῦ, 86 θὐϊδιη πηϊ 
Ῥαγὺϊ τηδήογθτα ρᾶθηθ απδπὶ ΡᾶΣ δγαῦ σδμηρατι ΘΟποθϑϑὶῦ απὸ ΘΧϑαϊ ῥα Θ 
Ῥοββοῦ ἀἰϊβρυϊαύίο. Ο15 Ἰσίθαν ἀθαῦπβ ἡπᾶθχ ἴῃ γ6]16 18 ραγθϊθυβ ροβύα- 
Ἰανουῖξ, βἰησιαβ δ δπιιββῖτη Ἰηθυ 586. ΘΧΘΘασΔ ΤΊ, Ο ουϊῦνθ 81 ἔοτἐθ 
οὐ τορουϊαπέαν απᾶθ ῥταθίθσ ορίπίοπθπι νἱαθαηῦιν ἴῃ Ὀγθυῖτβ Θ0η- 

ὑγαούδθ 6586 ὃ 

Π. ᾿δ Νῖο. ΘΙ ἰρίθαν. δἷο οθιβθιηαβ: ἀ(ἀθ Ἰοθὸθ απϊάθιη ἴῃ ΟΥΑΪΠΘ 
Τϑ]]ααογαπι ΠΙΌγοσατη ΠΙθοταμτι 6588 αἀπϑθβίϊομπθηι (γ. Τηΐγῶ δα 1110 8, 30), 
564 5βα 8 οοπβίαγτο ΝΙσοιηθοῃθατη θββθ πδπο περὶ φιλέας ἀϊβραίαίομθμι. 

Νβο αὐἰάασθιη ἀΠσϑηῦθυ ἱπίογργθίδηξιθιιβ οσουγγιδ, ὑπᾶθ ῬγΟΌΔΌ115 
ἀπθιξαπαϊ ταὐϊο οχβϑιβίαῦ πᾶσα ἰπΐοστα θαάθιη ἰγϑαϊία δῦ. Ι͂ἴὰαὰθ, απο- 
πΐδ ὭΘΙΟ ποὸη ἰύθη 46 Πἰυτοὸ Καὶ Ἰπαϊοαῦ, ρϑυδοῖο ἰὐτὸ Η 1ᾶτὰ ταγβτιβ 
δα φᾶτῃ ρᾶγέθιη ορϑυΐβ ρουυθηῃξζαμι θϑῦ, απδ ἔθυθ βαϑρι Ομ. ΟΥἹΩΠΙ ΠΟῊ 
τηϊητι5 γϑοϑῦ αὐϑιη 1081 1]. 4--“. Αὐ ἴῃ ᾿πέθυτηθα5 11, ΕΖΗ τοβ 8116 Υ 
Βαθοθαῦ. Τὺ δαῖτ πὰπὸ οαβ αἰ βΠουϊαῖθβ απδυτπ β5θᾶθβ ἴῃ Η 12- --Ἰὸ 
οϑὺ τηΐββδβ ἔδοίϊδταιιβ, βαθὺ 116 8π86 οὐτϊαπθ ΠἰὈγο 8065 αὐϊθὰβ ποῖ 8}}- 
αὐαοῦ νουῦα αὐ βϑηΐθηθίαθ ποπη]]8.6, 564 γαύϊομθβ ἰρϑθᾶθ αἰβραΐαξ οι β 
ποπηθπαθπδτη ἀοἔογιηδδαν οὖ οὐβουγαηΐιν, ΜΘυηϊηϊππ5 που ἰθρθηττῃ 
τηοο ἴῃ δᾶ ποβ ἱποίάθσθ αὔϑ δῸ πιο ἐσαποαΐδ, βἰηῦ, τηοᾶο ρυπιβαθπδτη 
γ685 οοθρία δοία οϑὺ δᾶ δῖα δουρὶ; τϑρθυῖπιαβ οαριΐω αὐδθᾶάξπι ἴπ ααἰθιβ 
ΗΠ ἔδυ βδῃὶ ἴπθββθ υἱάθαθασ, 118 απϊθτι5 ΠΘαὐου οαγθᾶταπβ ἀπο 8 ΠῚ 
ἔογθ δαάθιη δι οχ δἰϊΐο οαριΐθ φοιηρθυίσηαβ. Ὑ14θ ᾿πηρυτηΐϊβ θὰ απ88 
ἴῃ 1. Ε δὰ 1180 Ὁ 6--2ῶ9: δὰ 1180 Ὁ 80--1188 Ὁ 28; δᾷ 1181 ἃ 9; δὰ 
οδΡ. 10 οὐ βθαποηία; δᾶ οἂρ. 1 ἀϊοθπᾶδ δγαηῦ; ἴῃ 1. Ζ δὰ οἂρ. 3 οἱ 
δὰ 1141 « 30--1149 ἃ 80; ἴπ 1. Η δὰ 1146 Ὁ 14--294. λὰ 1148 ἃ 22-- 

Ὁ 14; ἀδηΐαπο δὰ Η 1. Δὰ απδ8 οὔηηΐα 111ὁ, απδθείϊο απἃ 6 ἀποίουθ 
Βογατα 11. Δ ὈΙσΊδατ οτηπΐπο ΠᾺ]]1π|8 ϑϑὺ τποσηθηθί. ἴτη0 581 βἴπρτ, ρ6ὺ- 
Ῥϑπάδηξαυ, Ῥᾶθηθ ϑὰπῃ ΠἸττὴ ἼΘΙ ΠΘΙη0 ἃ ΝΙΘΟΙΊΘΟ οἷ Δ Ό]αἀΊοαγ 6 
οοπαῖτβ οβὺ (1. Ἐ) οπιηῖθππι Ῥ] ΥἸταῦτη υἱοϊαθατη θ886 ἀϊοαβ; δ Π]Ότη 
αὐ ἃ. οορίᾷ ΝΙοοτηδομοᾶ δὰ ἐθηυϊξαΐθιη απαϑὶ Επιἀθυηΐοαμι Ὑροθάθυθ 
νἱἀθαξαν (1. Ζ), Ἰοπρθ τηΐπτιβ. Νβο τηΐϊσσση. Μίητβ Θηΐτη τηϑητ8 δἱ ὀρϑυὶ 
Τηϊουθηθαν οαἾπβ ραγίθβ νϑὶαῦὺ αἱρτδβ σοτηραθαν! ροββιηῦ, αὐδτὰ 111 ἴῃ 
αὰοὸ γτ685 αΠΠ01}15. οορίοβθ οὐ ἴονῦθ αὐϑῆοίοβθ αἰβροποηᾶα οταὺ. -- ϑ8δθᾶ 
Βᾶθο μδοΐίθηυβ. Οποᾶ θηΐπη ἀἴοο, ὑπ 1115 11. ΕΖΗ οομτηπηθ δϑῦ. 
Νατῃ οογύατη δῦ, ἴπ μῖβ ἐσ θυβ τησ]έο Ρ]ὰ8. οογγαρίθαθ δὲ ἐὰν θαταθηθὶ 
6856 αὐδη ἴῃ βορίθτα σα πϊβΒ. Ουοῦβὶ Πάθτη Ηἱϊ 1]. ἴῃ 115 τϑῦπβ συϑὺ- 
βαρδαν ἀθ αὐϊθιβ ἀπὸ ἐαπύατη βθὰ Αυϊβίοθ!β βθὰ Επᾶθηηϊ ἀϊβραξαίϊο 
Θχβίαῦ, ἀπστη οθύθταθ οἴμπθ8 ὈΪδ δῦ ΝΊο, 4--Ζ αἰαπθ Βυᾶ. 4--Τ δαὺ 
ΝΙο. Θ--Κὶ οὐ πᾷ. Η(ΘΚ 5ιαὺ ἐγσαοίαΐαθ: ποπηΘ οοηβϑηξαηθιμ οϑῦ [ΌΥΘ 
αἱ τηϑαϊουτιτη ΠΠΌγοσατη πΐπο ἰηὐθυϊατη 1Π|πὸ ΘοΥταρὑϊοπθιη οορτιδύϊοῃθ 
αὐϑᾶδηι ἐπέθυ 86 ΘΟΠ ΙΠΘΥῚ ΟΡΙΠΘηὗτ γὙ6] δὐΐαδιη ομ]ϊοϊαπὸ, ἐαυθατηθηΐα 
11 60 Ῥοξββίτηστη ἔθιηροτθ παῦα 6888 ἀπσπι αἸΐοτα ΘΠ 61) ΥΘΥΌΤΩ 
ὑγϑοξαιο πθβοῖο απὸ Ῥϑοῖο Ῥϑβϑασηϊγοῦ οὐ δᾷ ἤόοβοθ Τἰρτοβ αἰΐαπο τηοᾶο 
τηδ]6 ὑγδηβέουυθυαυ Ὁ Ιὰ αποα ἃ 115 μούσῃ θββθ ἥπραβ αἱ τη ]αῦα 
ἦλτα οὖ ρουξαγθαΐία, ᾿ΐα ΘΟΉ ΒΟΥ 6 5101] νἱἀθυθηξαγ; 6066 ϑηΐτη αἀπδπι ἅ6- 
βρογαία οὖ ρϑυᾶτι 15. βί τη! δ βἰηῦ Ρ]θγθαπθ ἴῃ Ἐπᾷ. Η. 

Τία ἰσιῦπν δυθηΐββο υἱαθϊζανῦ αὖ ἴῃ μᾶο ΕΏϊοο5 Αὐἱβίονθ!οαθ ραγὺθ 
ῬΥῸ ἀαρ]1οῖ αϊβραίανίομθ π6 ἀπᾶτὴ αὐϊάθμι Πα θθδτλσβ 58 8 β8ῃ ἃτη αὔαπ8 
Ἰηδθρτγδιη. 
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Π|. ΤΑρΥΐ ἀθ διηιοι ᾶ ποβὺτὶβ ἴῃ ΝΊΟ. τηθᾶϊο Ἰοθο ᾿πέου αὐτϑιηααθ 
περὶ ἡδονῆς ἀἰϊδραναϊϊοποτη Η 12 864. οὐ Καὶ 1 564ᾳ. βαπύ. ἘΕΐ ἰδίαι αυΐ- 
ἄθιη τϑυιτη αἰβροβιθϊοπθιη 5101] ῬυΟΌδΥ] 1116 οουῦθ ρυοΐθβϑαβ θϑὺ αὐ] 1104 
Ὁ 82 Βα. βουρϑβὶὺ , 

περὶ μὲν οὖν͵... ἡδονῆς καὶ λύπης εἴρηται... λοιπὸν δὲ καὶ 
περὶ φιλίας ἐροῦμεν. (μετὰ δὲ ταῦτα περὶ φιλίας ἕποιτ᾽ ἂν 
διελθεῖν.) 

αὖ 1112 ἃ 14 56. 
περὶ μὲν οὖν φιλίας ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω᾽ ἑπόμενον δ᾽ ἂν 
εἴη διελθεῖν περὶ ἡδονῆς. (μετὰ δὲ ταῦτα περὶ ἡδονῆς ἴσως 
ἕπεται διελϑεῖν.) : 

5΄η. νϑυῦα πᾶθο, αὖ οτηπὶ Πα 6. ἀθβυϊυανα, οπλἰυὐαηθαν, τθ8 ἑδτι θη ᾿ρβα 
ὨΪΉ110 τη] ποθὴ 8 τα] ΟΠ ΤΠΟΥΘΓΘ. ῬΥΟΌΘΌΪ6 οϑὺ. Ἐπὶ ἰδιπθη αὶ 
Αὐϊϑίέοξθ θα ταϊίοπθ ἀπούππι οαριέα ἰύα αἀἰβροβαΐββα ἀϊοογθῦ: ἀρϑηθὶ Θηΐπηι 
ἀθ διηϊοι ἃ ἰδπὶ πλυ]ύα οὐ ορτορῖα δα πδύθσαιη ἡδονῆς δορποβοθηᾶδπι 
αἰ βυχίβθθ αὖ τα ]β 11 οὖ ἱπιρονυξθοίω ἀθβουϊρέϊο Η 12 βαα. διὰ δᾶ 9]6- 
πϑτῃ οὗ ἀρβοϊαύδμι βοϊθηξατη, αὰδ Καὶ 1 8αα. οἰβοδθγθῦασ, ὑγδᾶποὶ ροββϑῦ. 
Ουἱ βθηὐθηξίδθ υϑθομθηὶ ππϊγθυβαπὶ ΠΙΡγοση ΘΙ Βαπᾶ ἴαγοεθ οὐ 80 
1ηἸῦ1ο0 αἰχίπητβ οὖ τηοᾶο (8 7ὴ βαύϊβ ἀδιηοῃβίγαθατη Θθ86 οθῆβθο: ἰδηθαμι 
Θηΐτη αἰρθοϑὺ αὖ 1], ΘΙ οορῃοβοθμᾶδθ τῇ ἡδονῇ απδϑὶ ἱπβθυγίσθ νοῦ, οὖ 
Ῥᾶθηβ 1ἃ υἱπουατη απὸ οαπὶ ΘΟΥ̓ΡοΥΘ ΕΠ] Θουτιτὰ ΘΟΠ]πηρτιηαν οχοα ϑηῦ. 

ϑοα τὰ Ὀγθυιίθυ νἱάθδηητβ αὐϊὰ ἰδπάριῃ 1]. ΘΙ δὰ βοϊθηζίδηι τῆς 
ἡδονῆς οοπὐυ!θαδηῦ. Οπδιηααδμι Θηΐπι ἴῃ 1118 πυϑαῦδπι Ὑου 8. ἀἰοἰ αν 
αὐἱὰ εἷὉ ἡ ἡδονὴ νο] τὸ ἥδεσθαι, ἀραῦατῃ οὐ οὐ δὰ θῶ δπίτησμη δᾶ- 
γϑυΐθυθ αὐδθ ΟἸΊΠΙΠΟ δ ΠΟΟ σϑπαβ ρου ποηῦύ. Ὑογατηΐαταθη αἀπατη δ Ὁ 
ἰηϊξΐο ἱπᾷθ ἃ Θ᾽ 2 ὑτία φιλητὰ ἀἰβοργπδηύι, τὸ ἡδὺ απο φιλητὸν οεὺ 
ἴα ἡ ἡδονὴ δι᾽ ἣν ππῦτη σοπαβ διηϊοϊ 6 οδὺ τω ἀΐνθιβα, νἱἀθηΐασ 
ἃ ΘΘΠΘΙ6 τοῦ ἀγαϑοῦ αἴαπθ 80 διηοϊἃ δι᾽ ἀρετήν, αὐδδὶ παπαπδπι 
διαἸδατη δἰὺ τὴν ἡδονὴν τὸ ἄριστον εἶναι οὐ ἐνέργειαν ἀνεμπόδιστον, 
αὖ Ἡ 18. 14 οταῦ. Νοιηῖηδ Θηΐτη 1118 51: ΠΟΙΟῚ οχ πϑιῤαύο Αὐϊβύοὐθ!ϑ 
τ Ογ8 ΔαΒΙ θθηδαῦ; πϑτὴ αποα 880 ἰοοοὺ αἰ] σϑηῦθι τηοπθύθν, Βα ΌΘσΘ Ῥομο- 
γα] ἀπθοαὰῦθ οοΟηδβιθὑπα] Θ᾽ ϑιι88 ἀθ]οῖαβ νθὶ] τὸ ἁπλῶς ἀγαϑὸν Ἰάθτη 
οὐ ἁπλῶς ἡδὺ 6586, 1ἃ οὐΐϊδιη ΝΟ. 4. 9 ταύπτῃ ἔα. Νϑαὰθ δ θυ ἴῃ 
Ἐπαἀοτηϊοῶ ἀϊβραϊαίίομθ περὶ τοῦ ἡδέος ἀποα ἴπ ἀπιϊοϊ ἃ οδὺ ἃρὶ δααϊ- 
ἀθυῖτη, π6 ατἰ8 ἕουίθ ᾿ἰϑύῶ ΝΙΘοσηΔο  Θουισι γαίϊομθ οὔΐθηβιβ ἐαβύγ ααδ88- 
γαῦ ΘΏΠΟΙ γ68, ὑγϑηβ]α 18. οαρρΡ. 1118 περὶ ἡδονῆς δὰ Ἐπάθτησπι, οχρϑᾶϊ- 
ΤΟΥ 8510. ἴπηὸ ὨΪΗ1] οϑὺ αποᾶ Βῖο οἴη δυ18, το π6 πθρθ8 -- Ἰᾶὰ αὐοά 
γϑοῖΐθ ὨΘΡῸῚ ποη ροίθϑὺ -- ὠΟ᾿ΙΡΘΙ]ὰτη περὶ φιλέας ΟΥ̓ οὕτὰ πα]]ἃ 
Ῥαγτίθ ΕΗ] οοστιπι ται 6586 θοπ]απούσθτη. αὖ ατιαϑὶ πθοθβϑϑὶθαβ δὰ απϑθᾶδηι 
ἰδθαῦδηι 8 ῬΥΌΡΘ Ῥυδθοθάθηύδ γϑβριοὶθπαὶ δ δὶῦ. 

Βδᾶ ἀμῦχῃ οϑὺ ἴῃ ΘΙ αὔοὸ δ αὐδοβύϊομθιι περὶ ἡδονῆς «αἱ “ποπ 
ἰαπύσμα ἐθηθαϊαχη 564 οὐϊὰπὶ Ῥυοΐθούι πηι 6886 νἹᾶθυὶ ροβϑὶῦ. 146. ϑῃΐπὰ 
οδΡ. 1 9 οὖ ᾿πηρυϊμηῖβ γοῦρῶ τὸ δ᾽ ἀγαθὸν ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ αἰσϑά- 
νεσϑαι ἡδὺ 1110 Ὁ 2. ϑοι!οοὺ 15. ααἱ ἴπ ἤοο ΙΟ60 οἸγηΐῷ ἴη885886. οθῃ- 
Βα αὐδῶ ὙΘΥ 18. 11}18 ροβδιαῦ οοιητηϊ, Αὐϊδίοίθ θη ἀΐοθυθ οοηίθπαδῦ 
ποι ἐππίατη ἡδὺ 6558 {Π]π4 τὸ αἰσϑάνεσϑαι, βοα ἴρϑυτῃ τὸ ἥδεσθαι 6586 
τὸ αἰσϑάνεσϑαι, τὴν ἡδονὴν 6586 ροτοδρύϊοπθιῃ 1Πῶτὰ. ὕπ468 51 ΡΘΥΡΆΒ, 
τϑοῖθ αἴυιιθβ τὸ ἀγαϑὸν 1110 Ἰοοο ἀρογύθ ὈΥϊτηθα τη 6886 τὸ ζῆν, ἀοὶπαᾶθ 
τὴν ἐνέργειαν. Νοο ἀυδίαμι, ααἰπ οὐ θῶ ἀϊούα βιὺ ἐνέργεια απ8]15. Βο- 
τηΐϊηθιη ἀθοθῦ, οὐ Ἰίθοσω αὐδοϑάδηη ἃ το] 65 0}15. ἱπιρθαϊτηθη ίβαθθ. ΕὙΡῸ 
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Βᾶθο απ ρυοραγνουῖξ, τὴν ἡδονὴν 1Π0 Ἰοοο ἀϊοὶ οοπβοαΐ αἴσϑησιν οἰκείας 
ἐνεργείας τελείας ν61] ἀνεμποδίστου, οὖ ἴζα αὐἴάθιι ἀοἤπιθ ποι τῆς 
ἡδονῆς ἀὰδ6 Η 18. 14 ε[0 Ῥγοροβίία Ῥγο ΘΠ οχ ταύϊοπθ θ᾽ θουδυ; 
ΒουῚ οηΐτη ρούαϊδβ αὐ ποίϊο τῆς αἰσϑήσεως ῥτὶαβ (ἢ Η) πεορ]θοῦω ροϑβῦ 
(1 9) πηδσὶβ ΒΡ] υθῦαν απδτῃ ἀἀάἀοτθίαν, ΒΙ ΤΉ ΠΟΥ ἃ0 1171 ἃ 8ὅ παρου- 
σία αὐδοάδιη μικτὴ ἀϊοαΐαν αποπίατη αἴσϑησιν μιχατὴν (ἐκ λύπης τὲ 

καὶ ἡδονῆς) παρέχει. 
Αὐξασαθη αὖ πᾶθο οὐμπῖδ δὶ πὸπ οοτίε δῦ οοποθββῶ βἰηῦ, Π1Π110 τηδρῚ8 

1ᾷ αὖο ὑσπάϊξυν ΡῈ. βᾶης ἀθιπομπβύγαθομθαι σοι ργοθαΐασα οὐὺ. Θαϊ 
Θηΐτη βαὺ αὖ ἴβ ααὶ τηοᾶο 5101 ρουβυδβουιῦ τὴν ἡδονὴν ἀϊοθπάδπι 6856 
αἴσϑησιν οἰκείας ἐνεργείας ἀνεμποδίστου, τῆοχ Καὶ 4 θᾶπᾶθτη ῬΥΟΥΒΙΒ 
Α}115. γϑυθὶβ ἀθβουίρβουι ἐδπαῦδτη τελειοῦσαν τὰς ἐνεργείας ὡς τέλος 
ἐπιγινόμενον Ιίδαὰπθ π6 8ῖ6 αὐἰάθτῃ τοῦθ οὐβουγαύαση ουϊξ, οοτητηοᾶθ 
ΠΟΠΏ}]8, ἰπ ΘΙ ἀϊβρυΐαῦα, 6586, αὖ ἃ ρυΐουθ ἀϊβραϊαύϊοπθ περὶ ἡδονῆς 
δα αἰύογατη ἰγαμβιδτβ ρδγϑῦαγ. : 

Ἰὰ νϑῦὸ 111 ααὶ ᾶπὸ γίδιῃ “βϑίσθπαθ ἰθηΐαθαπὺ τοῦθ υἱαθυπηῦ: 80. 
Ῥυϊοσθιη ἀθβηϊἐοπθιη περὶ ἡδονῆς αὐ8}15. ἴθ Ἢ οϑβῦ τηϊητι8 6888 Θ᾽ που Ότα- 
ἴδτῃ ααδτῃ ρΡοβίθυϊοσθμι ἴῃ Κα. Θαᾷᾶ ἴῃ τὸ Ἰϊοθαῦ θὰ ἴπ τηθυηονίατ Τα γο- 
Οδγ6 αὐὑδ δὰ 1108 ἃ 12--17 δἀποίενιτηιβ. ὙΙαθῦαν δαῖτ αἱ Η 12 8βαᾳ. 
ΘΟ Β τ ρϑῦ 60 φρο ββίτηστη βρϑοίαββθ αὖ ἀϊσηϊζαξοη απᾶϑὶ τῆς ἡδονῆς 
οοπΐτα Ῥταθροβύθυτιτα οοπὐὔθυηϊατη ΠΟΠΠ]]οσττη ἀθίθπαογθθ. Θαοα αὐὐτῃ 
ἀρογθῦ, φῥσοΐθοϊΐο οὐ δὰ ἀθβηϊθηᾶδιη 6]88 παύασθτη δοοθββιῦ, 56 σοὶαῦ 
ΟὈΙζοΥ οὐ ἔδβεϊηδηΐοσ. Εἰθηῖστη ασππιπ γ8ηλ βαθϊ5 Ὀ6Π6 δούαττιβ θϑϑοῦ, ἀἄπσης 
τηρᾶο ᾿ϊ]δπὶ απ Υἱ οὐ ἀϊρηϊξαῦθ ἱρβίαβ τῆς ἐνεργείας, 581 σοπδυτητηδίδ, 
δἷὐ, 1 οοπ]απούατα 6886 ργοραββοὺ αὖ βϑραγατὶ πραυϊγοὺ, ἰάθη 6586 τὴν 
ἡδονὴν ἀἴαπθ ἐνέργειαν ἀρίστην αἰχί!. --- Αὐ Κὶ 5αᾳ. αὰαστα δοουτα 8 
οὖ ἴπ αἰτϑιηαπθ ραγίθηι αἀἰβραξθίαν, ἔπτη θαᾶθσῃ 1118, ἀθβουιρίϊο οὖ ἴῃ ααδ8- 
βύϊοπθια σοοαύαν οὐ τοργοθαῦα ἀϊτηϊδ ϊξαγ:, ἄτοπον γάρ“ 111 Ὁ 84. 

Τύδαπθ 11 αὰἱ Βπάθιηο Πἰτατη Η Δ ἀβου]1 νοϊαπὸ, Αὐἱβύοἑθ!β αἰβοὶ- 
Ῥαϊυτα ἰδοϊαπῦ ποη ἐαπύαχη οοηΐτω τηδσιδύγαση οθηβθηίζθιη -- ἰἃᾷ αποᾶ 
Β8π ἸΙοοὈαὐ ---, 568 οϑάρθυῃη 111 αὐὰ8θ τηϑριβίθυ δϑρουυδέιβ ογϑὺ ἴα τϑ- 
αἰριθπέθιη, ἡπδϑὶ πθὸ τα ομπθη απδτῃ 1118 βθοαθαβ δῦ ρϑυβροχϑυϊῦ πϑατθ 
ΟἸΠΏΪΠΟ βϑηΐθηξίδτη οἷὰ5 Ἰθρουῖῦ. Ιάατθ ἴῃ απεθϑέϊοηθ ἑατὰ σταυΐ δὺ ἰδπὶ 
γατὶθ δριίαςᾶ. ΝΙτγυση Πᾶθ0 ΡῬῖῸ δἃ αὔδῖὴ ἴἰπ Ἐϊππάθιηο πουϊτητ8 οὗ 
αΠσϑαθᾶ οὐ ρἱθῦαϊθ ρυοθαὈΣ ]1ῶ 6886 ἀἰοθηιαβ. Οἱ 581 δ᾽ αυδηύαμι Ρ]Ὲ8 
Βοπουῖβ τῇ ἡδονῇ ἄᾶγθ σνοϊθθαῦ αὔτη Αὐϊβέοϊθ!! ρ]δουῖβεθ νυἱδθθδΐξασ, 
586 Ῥ6Γ τηδρίβέστιτη ἔδυ ᾿ἰοθαῦ γ6] τὸ ἄριστον δᾶτη ἃρρ61]ατθ. ΑΠΠΟΠ 
1ὰ αποᾶ τέλος ἐπιγινόμενον τῇ ἐνεργείᾳ γοοραπᾶμππι οἵαξ (αὐ Καὶ 4 ἡ 
ἡδονή), Ἰάθιυν ἴδο!]8 ᾿πέθυ θοπᾶ ῬΆΘΠΒ 5ΌΙΩΤΠ ΤΙ 6586 ὈυΟ Αγ ροΐογαῦ 

Ετρὸ 60 τράθυπάμσμη ππᾶθ τὸ8β ργοΐθοία δϑὸ: αὖ ἴῃ βάθη ΕΠ Ηϊοῖβ 
ἄσπαβ 46 δᾶδθιι τ αἰβρυξαϊίομθβ πϑθθατησβ, μα ἴῃ Ὀ]απθ θαπ θη 56ῃ- 
ὑθηζίατη οοπἔθοξαβ, τπαϊούθυη αἰ έθυδτη, δ] ἔθυϑ τη τηδρὶβ θα θογαίαα. Νϑαυδ 
ἴῃ Ατὐϊβίοίθ!θ 1ἃ τηΐσατη ν᾽ θϊδαγ, ὈΪ8 δα ἰάθπι δοοθαϊ ἀϊγθυβίβαθ ἐθπι- 
ῬΟΥΙθῸΒ ΠΟ ῬΥΟΥΒὰΒ δαᾶθτη ργϑθοῖρὶ. Νἧἕ Π|πᾶ αὐἰάθτη τϊταπάπθτη, αποᾶ 
ῬΥΪΟΥΘτῚ ΟΡ Υϑτη ατιϑιη πὶ ΠῸΠ ΟΤΩΗΪ 6χ ρατὲθ 5101 Ἰᾶτὰὶ ργοθαίδια πο- 
Ἰαϊῦ 6 τηθαϊο φ θυ: ρούθγαπῇ θαΐτη ρῥτγοΐθοϊο πὲ 8110 τηΐητιβ νἱουὶ ποπ- 
811 ἴπθ55886 αὰᾶθ βυᾷ ᾿ἰαπᾶθ αἷρμῶ οββθηύ. Μοδο 1ᾷ οοηΐτα βϑηϑτῃ 
ταϊϊοηθτα ραρσηδθαῦ 5ὶ αἰγαααθ αϊβραύαῦο ἑδπαῦδπι ρατίθβ ο]ὰ8 Ορβυΐβ, 
αποὰ δα πηϊίαΐθιη αἀὐδϑὶ ἀπῖπβ ΘΟΥ̓ΡΟΥΪΒ οοπξθοίατη δγαΐ, 86 δαΐ θχοῖρε- 
τοὺ δαΐ 56] ποῦϊβ Ἰοοὶβ αἸβροπογθῆζαγ. 
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566 νἱάϊτητιβ (Β} Τὴ ναὐϊοπθιη ΝΙΘοΙηθομθούαμη ἃ] ἰδ 6886. Βϑοὶ- 
Ῥἱθθδπύαν Θηΐτη ἴῃ 1116 απᾶθ δα τϑὴλ αὐἰάθηι οὐμίοδια Ῥουϊπουθηῦ, αὖ 
οουθασῃ ἴῃ Β6116 ΠΌΥΟΥατη Ἰοοῦτι ποπ ἀθροβοθγθηῦ. Οαδδ απὶ ἀϊοῖδ, παπὰ 
ποσοῦ ὉΠΙΥΘΥΒΌΤΩ ΟΡαΒ τ ἀππτῃ οὖ δα πηϊξαΐθηι ΘΟ ροβιθαμη 6886. [π|Ὸ 
ααὰπι τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν αποᾶ ααίᾶθηη ἴῃ Βἰπρι]ογαπι νἱδῶ ρθ1- 
Οἰρδαν δῸ ἰπῖῦϊο ῥῬγοροβίδατα ἄστη Ὀγδέπμη Θχρ!]οαύππι βἰὺ Ἰάθιηααθ Ρ6Ὺ 
ΟΙΏΏΘΒ 1]. ἀβαὰθ δα οχύγθιηυμι ἴΐα ἰθηθαῦαν, αὖ πὸ οπιπία γοίδσδηξαν: 
6 ἀαθιξαύϊοπι αὐϊάθιη Ἰοοὰβ οϑὺ αἀαδθηϑηι δἰπξ ἘΦ ΏῖοΘ5. πθοθϑβαγίθθ Ῥᾶγ- 
ἴρ8. Ἰηΐθυ απὰ8 αππτῃ υἱσϑαθθτι5 ρυΐτηαθ ἀθθθαμίθν, ἀ6 Ηἷ5 ααἰάθχτη ἰΐα 
φούπμι δῦ τοῦ η1] Ἰηξϑοῦϊ υϑ! παπαῦαν. ΝΘο ταΐπτιβ τ] δ πηδτα αἸβρυιξαύ!ομθηι 
Κὶ 6ὁ--ἸΤθ0, ἢ Ὁμῖνθυϑὶ ΟΡΘυῚΒ γταὐο ΟὈΒΟΌΣΤΑΙ ροϑβοῦ, δᾶ ρϑυξθοϊοηθμι 
Ῥογαπούδηη 6588 νἱάθηητβ. Θαο δύ, τοῦ ΝΙΘΟΙΠΔΟ ἢ Θουατα ΘΟ Ρτι5 Δ αὐτοααθ 
ἤπθ ἢγγη ββίπηϊβ απδϑὶ νἱη0}18. οομθϊπθαῦαν. Αὖὐ ἰηξουπηθάϊαμη αἀποδάδτηῃ 
βρδύϊατη ὑϑ]]παποθαύαν, βῶπθ πϑυαᾷ νϑοιθτῃ, 564 ἴω γϑίδυθαμη αὖ οὐ αἱϊα 
Ῥοββθηῦ 8αἹ οὖ δῷ ατ88 ππὸ ρουϑϊπουθαῦ ρτὸ Εἰ ϊοουτιπι τα οπθ γατίδτη 
ϑατηογθαὺ ὑγαοία!οπθιη.᾿ 

φυᾶ ἴῃ τΘ () ΤΩΘΙΏΟΥ̓ΘΒ ΒΙΠΏῸΒ Φοβία]αία 6586. νἱΐαθ Ὀθαίδθ οϑιϑδ 
οἰϊατα τὰ ἐκτὸς ἀγαϑά, τὰ τοῦ σώματος, τὰ τῆς τύχης: αὐδδ γοΥτ ρ6- 
Ὠθγῶν ὯΟῺ ἰδηΐτιηι ΠΟΥ 886. Ἰηἰθυθδῦ, βθα δὐὔϊδιη ποβίγσαθ αἰ] σοηξίδθ Βαῦὺ- 
Ζθογα ορουοὺ, Ῥοογδηὺ ἰριθαγ ἔα ῬϑΟΙββίτηῖβ ὙΘΥ 185. ΘΟΙΩΤΩΘΙΊΟΥΘΓῚ 
(αὐ Καὶ 9 Πἔ), ὕπμη β5πὸ αὐδ8ὶ 1106110 ἀϊσπαυῦὶ: 14 αποᾶ ἴῃ ἀιηϊοϊ θᾶ ἔᾳοῦατη 
6586 ὙἹαΙτητ5. (πὖ Θηΐτι ΟΥ̓ ΠΪΠΟ 5᾽ηὐ Δ]Π1ΟῈ] δυηϊοῖ αι σΘπουῖΒ, ῥτὸ- 
Ῥίπατιῖ, οἶγθβ, Τουθιηδθ υηδρὶβ ἀθθθῦαν ααδπι ᾿ρβῖπβ οροταθ). Πρίπάθ (2.) 
ὙΘΙῸ 1Π|ὰ ἀποαῖθ απϑθβύϊο αὐἱὰ 50 ἡ ἡδονή, Ῥγοΐδοῦο Ρ6. 86 δἦι5 ροὐϊβ8- 
ΒΙ πη π δῦ ααἱ δηΐτηϊ πυσηϑηΐ παὔασδπι ΡΘυβρίοθυθ γοϊπθυϊῦ, πΠ60 τῆς πο- 
λιτικῆς γ61 ἠϑικῆς οδὺ (ν. 4 18). δῖῃη Ἰᾶθο Ἰυρϑαΐ ἤπὰς δοοθᾶθτθ αποά 
ἡ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας ἐστίν, Ἰάθπι ἔοτα, π8 οὐ τὰ πάϑη 5101 
οχροίαπἪ, αποηΐδιη οὐΐϊαπι περὶ πάϑη ἡ ἀρετή ἐστιν (βθἃ ν. Β 4. 86 
ἡ ἡδονὴ νἱάθαίτι βυτησηττη ὈΟΠΌΤη 6880, τὸ ἄριστον γ6] ἰρβῶ ἣ ἐνέργεια, 
Ῥυϊάθια το 4 ἀἰ)υδ᾽οαπάθπιη ἔαϊῦ, ἀπποη τἀνϑρώπινον ἀγαϑὸν οχ 1 
Ῥο ββιπιατη ἀρύπμι οϑϑοὺ. ΑααῚ ροβθϑαπῦ 811ἃ. πᾶ αἀαὰτὰ Ατί βίο]! 
ποῆ Ρ]δουϊββοπῦ, αἰβρυϊαύίο. περὶ ἡδονῆς, οογύῶ 5646 πορδίδ, ρ]υσθθ ἴῃ 
τηοαο5 οοτητηοᾶθ ἈΌΒΟΪν1 ρούθγαῦ, οὐ οαπὶ 1Π]ὼ ϑοάθηῃ ἴδβυθ ατ οὖ 1186 
αὐδ8 ΠΟῚ ἸΘρίτηβ, γϑὶυὺ περὶ ϑυμοῦ. 

Ῥϑηΐααθ (8.) ππιὸ οὐ Πἰθταμι περὶ ἐγκρατείας τοίοταβ. Ηδθο βῃΐπι 
1685 ᾿πΐρυ οαριύδι, αὐ]άθιῃ τϑύστ ουῦ οὖ οἱ ααἱ] πιογϑϊθηι (αὖ τῶ ἀϊοϑτη) 
Βοιηη8. ηδὑαγαπμη γο]πθυῖ ἀϊρπόβοθῦθ, οὗ 81 αὐἷ8 ἀθιποηϑύγαναττιβ 510 απ 
γᾶ ΠΟΙΉΙη65. ἃ, ᾿Ιοθα ἃ οὐρταϊδα 8 ῥυῖπβ δὰ ἀρτιοβοθηάθιῃ, ἀθίμᾶθ δὰ 
οὈβουνδηᾶδμι, ἀθηϊατπθ δα ροηϊύιιβ. δμΐπιο τϑοϊριθπάδιῃ τϑοῦ ἀἸβο  Ὀ] 1 π8 πὶ 
Ῥογάποὶ ροββίπῦ (πϑυϊῦ ϑηΐπι Ρρο 1 ἐγκράτειαν δαϊδαβ δα νἱγθαθθμ). Αἱ 
Ῥτὸ Αὐἱβύοὐθ!!β ᾿πϑὑϊθαΐο, ροϑύαπαμι ὧἀθ πἰσοαθ σθηθυθ νἱγϑαθατη δοὔπτῃ 
Θοῦ, πο τϑούῶ ἰῦγο Η, βθαᾷ ἀθνουξθηάο δᾶ τὴν ἐγκράτειαν ρουνθηθατη 
οδὺ. ῬυοθδΌ1Π6 ἰρτθαιν, ἔππι ἰρϑαπι Πἰτη Η Ῥτδθοίρογθ ἄλλην ποιησά- 
μενον ἀρχήν, ὕππι Καὶ 6--9 αἀὐππὶ ομληῖ8 ἔττιοῦπιβ. Βα ρουϊουῖβ ἀἸβραα 018 
δι βαϊημηθτη Ὀοπτα ποβοθπάπτῃ οοπΐουγθύαν, τῆς ἐγκρατείας πα] ]ὰ πὶ ἢΠουὶ 
τηθηὐϊομθμι. Ὑια6 οὐϊατη απδθ δ Ἢ 1--11 ῬγΔΘΙηἰβίτητιβ. 

56α 7δπὴ βϑ ϊβ οβίθηβαμῃ 6886 νἱἀθύῦαν, αὐἰᾷ 1 ἀπίγθυβο οροῖθ ΝΙο. 
οοισηθηο μαθθαηῦ απδθοῦηααθ ᾿ρΐθυ οχίγθηαμη οδραὺ [1γ1 Ζ οὖ 1πῦθυ 
βοχύπμηι οἂρ. ἰὈτ. Καὶ Ἰοσαηῦαγ. ΙὈΙάθτα ἰσὶθαν ὕστη ρῬϑυϊοα! τη οὐαῦ ΠΘ 
Β:τΉ1]1ὦ απ Ἰβοθυθηύαν, διαἀτηϊβίω ΒΘΟΘΥΩΪ ΠῸῚ Ροββοηῦ, ὕπηι ἱρ81 βουιρύουϊ 



κι 

22. ἀρετὴν] ΚΥΜΡΌΝΡ ἀρχὴν. 

ΝΙΟΌΜΑΟΘΗ. 118. Καὶ 1. θ40 

μετὰ δὲ ταῦτα περὶ ἡδονῆς ἴσως ἕπεται διελθεῖν μά- εἴταν ( 2 
λιστα γὰρ δοκεῖ συνῳχειῶσϑαι τῷ ὙΌΣ ἡμῶν, διὸ παιδεύουσι 30 (δ) παν κα πς- 

τοὺς νέους οἰακίζοντες ἡδονῇ καὶ λύπῃ. δοκεῖ δὲ καὶ πρὸς ἐξ ὦ “ἿΣ 

τὴν τοῦ ἤϑους ἀρετὴν μέγιστον εἶναι τὸ χαίρειν οἷς δεῖ καὶ ΤΩΣ 5 γἢ: 

μισεῖν ἃ δεῖ" διατείνει γὰρ ταῦτα διὰ παντὸς τοῦ βίου, ῥο- ἄς 

πὴν ἔχοντα καὶ δύναμιν πρὸς ἀρετήν τε καὶ τὸν εὐδαίμονα ᾿-, 
βίον" τὰ μὲν γὰρ ἡδέα προαιροῦνται, τὰ δὲ λυπηρὰ φεύ- 90 
γουσιν. ὑπὲρ δὲ τῶν τοιούτων ἥκιστ᾽ ἂν δόξειε παρενέον εἶναι, (Η: 4... ὕνλστοι 
ἄλλως τε καὶ πολλὴν ἐχόντων ἀμφισβήτησιν. οἵ μὲν γὰρ ΠΣ τὰ α , 

Ἵ 

βραξαση ραύθαὺῦ ααὸ ἸΙΡοεῖτβ γουβαγσθῦασ, αὖ αὰαῦ Ππομμα}}]ὰ δα ἔθιηρτιβ 
Ῥτγδδίθστηϊ θεοῦ ααΐ γορϑυϊδο Ἰάθοτθ διιρουοῦ αὰδθ Ἰᾶτὰ ὑθπίαξα, ουϑηὺ --- 
14 αποᾷ ἴπ απδθδέϊομθ περὶ ἡδονῆς μοξατη 6856 ῬΥΟΌΔΌ1]16 οβύ. 

-- 

Ῥθηῦο περὶ ἡδονῆς αὐϑουϊδαν 1172 ἃ 19--1110 4. 29. Καὶ 1--ὅ. 

Ῥιβραξαθίο ἐσὶραγεθα. 1) αν ἀθ μᾶς τὸ βἱῦ ρϑπᾶάσυηϑ 1172 ἃ 19 --Ὁ 8 
(οαρ. 1). 3) Τὰ λεγόμενα περὶ ἡδονῆς Θχρ]οαπίαν δχϑτηϊπδηὐαν- 
απ διαλεχτικῶς 1172 Ὁ 9 --- 1174 ἃ 12 (οῶρ. 2). 58) [πῃ πδίαγϑιηῃ 
675 δἴατπθ νἱτη ἱπαυϊ αν 1174 8. 18 --- 1176 ἃ 29 (ὁ. 8. 4. δ). 

1) 1172 ἃ 19 ---Ὁ 8 (Κ 1. 

Αγορμάνην δὲ περὶ ἡδονῆς οδέ, μην φιοηίαηι ρ[ιγηνιηυ ἔην απΐηιο .οἑ αα 
ἩΟΥῸ8. σαϊοί (---ΟὙ12 ἃ 26), ἑλών χιΐα ἔη σοηέγαγίαβ ραγίεβ (6 οἂ 7μαϊοα- 
ἐμγ, δίρηοογα ατέθηι τυογὶ οἀροδίξίο οὐ ἐιἐϊδϑίηνα 6δὲ πέψις αὐ υἱξαηι ἐγιμεϊ 8 
(-- " 8. 

19--Θρ. Οοπΐοναβ αὑδθ βαρτὰ Η 12 (1162 Ὁ 1-- 8). ργαθία ϊομῖβ ἸοὉ 
οὐϑηῦ. ἘΕθηΐτη αἀππτῃ τηυ]έδ δἰηῦ ρῬγορίθυ απ8 ἡ ἡδονὴ ἴῃ οὐμϊοὶβ ἐγὰ- 
οἴαπᾶα 6886 νἱαθαΐασ, ἢ. 1. θὰ ρῥοὐϊββίση χη οοτητηθιποσϑηθαν ααδὸ ἔδυ 
δα Ἰοοῦτη Β 2 ρουξίηθαηξ. Υ. συνῳκειῶσϑαι γ8 20 οὐ συντεϑράφϑαε 
110ῦ ἃ 2; παιδεύειν οἰακίξοντας ν530. 21 οἱ ἦχϑαί πως εὐθὺς ἐκ νέων 
1104 Ὁ 11; Ἰθιάθυαπθ γ8 12 τὸ χαίρειν τε καὶ λυπεῖσϑαι οἷς δεὲὶ αὐ 
ἢ. 1. νβ 23 χαέρειν οἷς δεῖ καὶ μισεῖν ἃ δεῖς βϑη θηφίδτη ἀθηΐαιθ γ5 2 
οὐ 1104 09 διὰ μὲν τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην 
τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. -- ᾿ΙχοΥΒ Πᾶ66 Θὥϊη ΒΟΥ ρβῖββ ααἱ ἴὰπι δὰ 
αἰ ἰπηᾶτη απϑθβέϊοποη Καὶ 10 ῥγοβρίοοσθῦ: θὰ δηΐπι Ῥγοροπαπίαν ππᾶθ 
ῬΙΟΌΔΌΙΪ16 5ἰῦ, π|81 υἱβ τῆς ἡδονῆς οὐ τῆς λύπης απδδὶ βαθδοία, οὐ ἴῃ 
πϑῖτὴ Βοπθβύα 8. ΘΟηγθυβα, 510, ἀἰβο ΡΠ πῶτὰ 1Π|ᾶτὰ απ ποπ ῥπθτὶ ἰαπέππι 
564 ΟΥΠΠΘΒ ΟἾγ685. δα ῥγοθὶξαίθιη δαϊσαπίαν π]]]απὶ ξαξαταπι 6586. 

34. πρὸς ἀρετήν. τε καὶ εὐδαίμονα βίον: πἰὶπηίτατη δα γἰξατα Ὀ68- 
ἰατῃ δα ϊαβ ΠΟῚ οβὺ ὩΪΒῚ Ῥϑν σἱγίαίζοπι Καὶ 6- 9. -- ΑἸϊθπαμα 8ΔῸ ἢ. 1., αὖ 
Υ61 νοσαϊα γὰρ γν8 3ὅ οβύθμαϊθ, ΠἸὰ αποᾶ ἴρβα ἡ εὐδαιμονία μεϑ' “διὰ : 
νῆς ἐστιν (118 Ὀ 6). 

21. οἵ μὲν γὰρ τἀγαϑὸν ἡδονὴν λέγουσιν. ΗΙ Η 12 οἸππῖπο ποη 
ΘΟΠΙΤΙΘΙΠΟΤ Δ ὔτιΡ. ΠῚ ΘΗΪπὴ ἴρ86 Βουϊρίον 1Π10 ἴθυθ ἴπ πᾶπο ραγέθαι 



040 : ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΤῚΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

“Ἰ ΝΙ 

ἱξ, κι αἱ φῶ. κοΐ μὲν. ἴσως πεπεισμένοι οὕτω καὶ ἔχειν, οἱ δὲ οἰόμενοι βέλ- 
.Φν ΩΝ ἢ κε, βοτίον εἶναι πρὸς τὸν βίον ἡμῶν ἀποφαίνειν τὴν ἡδονὴν τῶν; 

΄ ᾿ Ὡν 

φαύλων, καὶ εἰ μὴ ἐστίν" ῥέπειν γὰρ τοὺς πολλοὺς πρὸς 
3 τὰ "ᾷ ς ὡξ “ ΄ 

αὐτὴν καὶ δουλεύειν ταῖς ἡδοναῖς, διὸ δεῖν εἰς τοὐναντίον 
» ἀυοΣ μδὲ ᾿ Ἥ [7 4: . ’ , ᾿ 3 
ἄγειν ἐλθεῖν γὰρ ἂν οὐτῶς ἐπὶ τὸ μέσον. μή ποτε δὲ οὐ 

καλῶς τοῦτο λέγεται. οὗ γὰρ περὶ τῶν ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ 
τε ΄ ΄ὔ ἱ 4 7 Ἀ -» ᾽ [χ 5 

ὃ , κι. ἢ ϑῦ ταῖς πράξεσι λόγοι ἧττόν εἰσι πιστοὶ τῶν ἔργων" ὅταν οὖν 

Ἢ ( «  διαφωνῶσι τοῖς χατὰ τὴν αἴσϑησιν, καταφφονούμενοι- καὶ 
αν τοί πον τἀληϑὲς προσαναιροῦσιν᾽ ὁ γὰρ ψέγων τὴν ἡδονήν, ὀφϑ είς 

οθηβουθῦ, ἰδαθη απ ϊοπθιη τῆς ἡδονῆς ἰηὐτῶ 605 ἤποβ αὐδϑὶ οοδγιοθθαῦ 
αὖ τὶς ἡδονὴ ἀϊοθγθύαν τὸ ἄριστον 1168 " 17. 12 (οἴ, 1182. Ὁ 19) γε] κυρίως 
ἀγαθόν 1108 ἃ 16. 

99. οἵ μὲν. ες οὗ δὲ... Δρρατοὺ ἴω ἀἰβοθυπὶ 6085 ααἱ τηοᾶο {Ὁ 
δ᾽ ἐξ ἐναντίας“ γ8 28) ταηᾶ εἰαθᾶπι Ὁ εἰλοτᾶ Ρᾶτίο, 

82. διὸ δεῖν εἰς τοὐναντίον ἄγειν 50. τοὺς πολλοὺς 1105. ΒΘΙΎΟΒ 

γοϊαρίαϊΒ. ἃ αὐοὰ ἕμούππι ἰτὶ βροταπὺ ΡῈ. γϑπδτα αὐϑηᾶδμηι 568 ἰπ- 
7θοῦο ὕβυυουθ βϑ] αΌγΘπὶ ἱπιδρίηθιη, Εὐ Ῥθπθ φῬτοΐθοῦο παρϑῦ Ῥυϊπηαπι 
αὐἰάθτη τὸ ἀποχωρεῖν αὐτοὺς γο6] ἀφέλκειν καὶ ἀπάγειν ἑαυτούς (1109 
ὦ 81; Ὁ δ); ἀδῖπαθ πῦ νϑὶ ργϑθοθρίϊβ γ8] νἱ δράποθηίαν; βθὰ αὐδουῖθαῦ 
στη ὃ, ΤΠ ΘΠ 80118 ΔῸΧΙ]Π] τη 810 ρούθπαυτῃ. ἃ αποᾶ αποἀδιηταοᾶο οομΐγα, 
ΡῬΙαύθομθιη τηοηϊζαϊη 6886 νἱἀθθαῦ αἱ βθθρ6 νϑὶαὖῦ Τιορρ. 6068 6 τὸ ψεύ- 
δεσϑαι ἐπ᾽ ἀγαθῷ δαπι 1. Νδο ἰδιηθα Αὐἱδῦ. Ἰᾶτὶ ππΐνϑυϑθ ἰβύδῃ 
ΘΙ ΠαΙΘΠΔῚ τϑὐϊοπθιη γϑυϊ αι 8 ΠΟΙΪηΠ6 ΤΘρτο δῦ, 5θα ἴπ τ ργοροβιῶ ρϑυὶ- 
Θα] απ Θ8886. οβίθηαιῦ πθ ρθν ὕδ]6 γα !β. ΟΌΠιΒ. 1ρδὶ οἰβοϊδπὺ αποὰ ῥτο- 
Ὁ] ἀΌΘ588 γοϊοθαπῦ, 
. 84. τὰ ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ ταῖς τες Βαηῦ τὰ ἠϑικά, αὖ 1100 
16 46 νἰτίαίο ἅπερ αὐἰάρμι ἠϑικὴ νοοᾶῦαν,,, αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάϑη 
καὶ πράξεις“. --- Ουοᾶ δαΐθιη ἀἰοϊδαι! ἴῃ πος τυ ρσΘπθγΘ τὰ ἔργα 
ῬὈὶὰ5β δάθιὶ ΒΆθθτΘ απϑιὰ τοὺς λόγους, 1Ὼ πᾶποὸ αὐϊάθιῃ τηδχίτηθ 60 806- 
βόα .,81 5017 8. οαρίθηλα8. απϑθπδηι τϑυθγῶ δῦ 8]1Ο 75 βοηθθηύί, τϑοῦϊϑ 
αὈΔΘΙῚ αἀὐοιηοᾶο ἰάθη σὺ ααδπ ααἱα ῥγοπύθαθαι “ (θα ὰθ οπΐτη ασᾶθοο 
ΒΟΙΉΪΠΙ ἴω ἔδ 0110 ἴπ τηθηΐθιη γϑηϊθραῦ, θ886. Ὑ6] Ἰμΐθυ ρυαἀθηΐθϑ Ὁ] ]Ου τ 
τηϑρΊϑὑγῸ5. αἱ ΡῈ. ἀκρασίαν αὐδηᾶδπι δ]1ὼ τϑοὐύϊβϑιηθ πο ὑφηύαμῃ αἴ66- 
τοὺ 8564 οὐϊδηη 5101 ρϑυβιαδϑιβδθηῦ, 811 ρϑββίτηθ [φοθυθηῦ). Ῥχγοθαῦαν 
γθγῸ θδάθιῃ βϑηῤθηύίω οὐϊδπι ἴῃ ἃ] ἰᾶται Ῥατίθιῃ, νοῦ 1179 ἃ 18 8α. τὸ δ᾽ 
ἀληϑὲς ἐν τοῖς πρακτοῖς ἐκ τῶν ἔργων καὶ τοῦ βίου κρίνεται κτλ. 1. 6. 
αποάουπαθθ 46 νἱϑᾶ τϑοῦύθ ᾿πϑυϊαθπαδ απ ἱπδύγαθπα ἀϊοϊξαν, Π151 
δια ἀϑατη τϑἰϑύατη οὖ Θχρθυϊθμο οομργοθδύαμπι 810, ῬΤῸ οθυῦο θ886 ΠΟῚ 
Ῥοΐουϊῦ: ααδ ϑηΐτη δααῖῦα, τηρχίπηθ ο]οθηῦ, ἔουίθ ἴῃ στ σϑγθηᾶῷ ᾿ηϑηϊῶ 
6886 δΔρραγθρυηῦ. Ουο οὐ ΠΠπῶ μουυϊποὺ ὅτι δεῖ προσέχειν τῶν ἐμπεί- 
ρῶν καὶ πρεσβυτέρων ἢ φρονίμων ταῖς ἀναποδείχτοις φάσεσι καὶ δόξαις 
οὐχ ἧττον τῶν ἀποδείξεων 1148 Ὁ 11 8α. 

80. τοῖς κατὰ τὴν αἴσϑησιν 1. 6. ἔργοις ὁρωμένοις γ6] τοῖς ἐναρ- 
γῶς φαιτομένοις, αὖ 1140 Ὁ 28 οϑύ. 

1118. 38 τἀγαϑὸν ἡδονὴν λέγουσιν, οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας κομιδῇ φαῦλον, κι 
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: 
ἀμ ᾽ ς 

κιποτὲ ἐφιέμενος. ἀποκλίνειν δοκεῖ πρὸς αὐτὴν ὡς τοιαύτην τιτὴν 
3 . νι , . 3 " Ἂν Α᾿ 2. κ 

οὔσαν ἀπασαν᾽ τὸ διορίζειν γὰρ οὐκ ἔστι τῶν πολλῶν. ἐοέί-- 
3 ω -» 3 

κασιν οὖν οἱ ἀληϑεῖς τῶν λόγων οὐ μόνον πρὸς τὸ εἰδέναι 
Ἁ 

χρησιμώτατοι εἶναι, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν βίον" συνῳδοὶ γὰρ 
ὄντες τοῖς ἔργοις πιστεύονται, διὸ προτρέπονται τοὺς συνιέντας 

»ν -" 3 

ξὴν κατ᾽ αὐτούς. τῶν μὲν οὖν τοιούτων ἅλις, τὰ δὲ εἰρημένα 
περὶ τῆς ἡδονῆς ἐπέλθωμεν. 

ῷ, ἀποκλίνειν δοκεῖ πρὸς αὐτὴν ὡς τοιαύτην οὖσαν ἅπασαν 50. 
ἐφετὴν 8. αἵρετήν. 

8. τὸ διορίζειν γὰρ οὐκ ἔστι τῶν πολλῶν: φῬταθοθρίου!β ᾿στῦαν ογαὺ 
Βα αἰβοθυπθηαὶ ορογᾶ Ὀθπ6 ἔπηρι. [ἃ αποὰ ΔῸ 1185 πορ]σοθαΐαν απ] 
κομιδῇ φαῦλον τπιγογβαμη σθπαβ ἀϊοουθηῦ ἃ. 28. Αὖ Ανϊβίοίθι! οὖ ἴῃ Ὠ185 
οὐ βᾶρτῶ (νυν. Η 1ῦ οὐ 1168 Ὁ 18) ἃ ἰδ}: αἰβεϊπούϊομθ οπμὶβ υϑυὶ ΟΡ 10 
οτατθατν, 

8. 4. ἐοίκασιν οὖν... χρησιμώτατοι εἶναι: ἴῃ βυρου]αύνο οοτηρεᾶ- 
τα ΠΣ γἱβ οϑῦ: ορροπυπῦιν οἵ ἀληϑεῖς τῶν λόγων ἰδπαῦδπι ἸοπρΘ αὐϊ- 
Ποτθ5 τοῖς ψευδέσιν. Ηοβ Θῃηΐτη ἤδθιη ποὸὰρ ΒαΌοτο (καταφρονεῖσϑαι 
ἃ 86; μὴ πιστεύεσθαι Ὁ 6) ἀδπιοπβέγαξατη οϑὺ (,, οὖν“. 

6. διὸ προτρέπονται... οἵ, 1119 Ὁ 1 νῦν δὲ φαίνονται (οἵ λόγοι) 
προτρέψασϑαι μὲν καὶ παρορμῆσαι τῶν νέων τοὺς ἐλευϑερίους ἰσχύειν. 
Νδι ἃρυὰ 608, ἃραα απὸ5β σίτη μαθθηΐ, μοο βαϊέθιη ροββυπῦ, οὐκ αὐτάρ- 
κεις ὄντες πρὸς τὸ ποιῆσαι ἐπιεικεὶς (γ. 1119 Ὁ 4); ἀρυᾶ το]ϊαυοβ, οἷς 
ἀνόνητος ἡ γνῶσις (1096 ἃ. 9) 1] να]οηΐ. Ξἴπ ᾿ρβὶ ἰαπαπδαι βοίϊ ἴῃ 
οοπίθτηξα β᾽ηὔ, ΟΥ̓ΪΒ. τιϑτ8 Βα απ οβί: 

2) Τὰ εἰρημένα 58. λεγόμενα (γ. 1172 Ὁ Τ οὐ 1174 «ἃ 11) περὶ τῆς 
ἡδονῆς 1112 Ὁ 9-- 1114 ἃ 12 (Κ 3). 

Θυδύθον ἃ ἰπϊτϊο Επιᾶάοχὶ ἀυρτυτηθηΐα γὙϑοθηβθηῦαν αὐϊθιβ 1116 τὴν ἧδο- 
νὴν ΤΩΠΓῚ 6856 οβίθπαθθαξ --- 1172 Ὁ 18 -- Ὁ 30 ---Ὁ 38 --- Ὁ 36. 
Θυοτγατη αὐάθταη αποα αἰψτησστη οϑὺ ποίαξαν αὐἱρρθ αὐοᾶ δά ρτοθαηάδτῃ 
Βπάοχὶ ρῥγοροβίξαση μαπᾶ βαυΐβοίαῦ: ἴτηοὸ βθυὶ ρούαΐϊββθ, αὖ Ἰάθιη Ρ]αὔοῃϊ 
γνἱαθγοῦασ οθτίθ ἴῃ σοηίγαυαμ βοηὐθηξίϑιη στη ΠΔΌΘτο -- Ὁ 86... Θυο 
ααῦτη αἰβρυίΐαξίο ἀο]αύο, οϑῦ, οαβα ατιδϑὶ ἣξ τὰὖ ΟμἾ880 184πὶ Επᾶοχο, ρᾶ- 
ἔγοῃο τῆς ἡδονῆς, παθγοδῦ ἱπ τα π18. δυρτιπιθηξβ απδ8 8 δ᾽αβάθτιη οὉ- 
ἰγθοίαθουιθαβ (Δαὖ ἃ ῬΙαὔομθ δῦ ἃ Ρ]αΐομῖοὶβ) οοπέτα αἰϊρστιαΐθυη 678 
Ῥτοϊαΐα βυαπῦ, πθ ὈΟπῦτη 6886 οσθάδίαγσ. ΟΘαδ ἴῃ τῷ ἀθίποθρβ οοΐο ἔδυ 
ΘΟΙΠτη τ] Οὐδ} --- 1178 8, ὅ ---ἂ 18 --αὶ 15 --ἂἢ 28 (--α 81) --Ὁ 4--- Ὁ 20 
--Ὁ 81; βθα αϊνουβᾶ τϑίίϊομπθ δῸ 1]ἃ απ ἀθ Βυᾶοχο ασθθαῦασ. 781 
Θπΐτη δα βίηστία ἀυδθατθ βίπηαϊαο βαπὺ φτγοροβίία, δἀἀπηύῦαν ἀπ ἔαῖϑβα 
6888 οβίθπαδηξιν. Ῥοσγδούᾷ Ἰριίιν μδο ἀϊβρυξαύίϊοπο (1178 Ὁ 81) οϑἴδοίατη 
δῦ αὖ δουῦπὶ ααἱ τὴν ἡδονὴν Βρογπαπὺ ΟἸηπθ8 τϑθϊοηθβ Ἰδοθαπξ, ὉΠΠΌΤ 
ὙΘΙῸ ἃ ΘΟΠΟΘΒΒΆΠΙ 510, οὖ 6886 αἴγθυβῶ θπ8 σθπθυῶ π66 ἄθθββθ ἰηθυ 118 
αὰᾶθ ΤΘρτοθαπᾶδ, βιπὺ. Ὁπᾶθ ῥγοΐβοϊαβ Αὐἱβῦ. Ἰᾶτὰ δὰ βαδιι βοπἐθη τη 
αἸαϊθοῦϊοο τηοᾶο ἀθβουθοπάδιη δοοθαϊῦ. ὙἹάΘΥΙ Θμῖπι ἀπ ΘΥΒα πὶ ΚΘ ΠᾺΒ 
τῆς ἡδονῆς ῬΟῚ 886 ἃ ΡΌΠΟΙΘ τοῦ ἀγαθοῦ ἀἀἰβοογμοπάστη θ886, αὖ ποὴ 
ἐδηύαμη αὐϑοάδῖη, αα86 τοΐοσίω βιπὺ ἡπουπάιίαΐθ, οὐηπΐστη ΘΟ ΒΘηΒα τὸ- 
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“τ 

18 

ὁ 
᾿ ΔΕΙΒΤΟΤΕ , 

τη, πο μιν ᾿ΛΕΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ΕΤΉΙΟ 

ϑοο τὰ 3 ὲ ς 3 
Εὔδοξος μὲν οὖν τὴν ἡδονὴν τἀγαϑὸν ᾧετο εἶναι διὰ τὸ κι: 

, 8 ἐπ νς , νῶν ν ΔΊ ΞΕ 
πανϑ ορᾶν ἐφιέμενα αὐτῆς, καὶ ἔλλογα χαὶ ἄλογα ἐν 

-» ϑένν πᾶσι δ᾽ εἶναι τὸ αἱρετὸν ἐπιεικές, καὶ τὸ μάλιστα κράτιστον᾽ 
τὸ δὴ πάντ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεσθαι μηνύειν ὡς πᾶσι τοῦτο 

ς -" ς 

ἄριστον᾽ ἕκαστον γὰρ τὸ αὑτῷ ἀγαϑὸν εὑρίσκειν, ὥσπερ καὶ 
- 3 ξ 

τροφήν᾽ τὸ δὲ πᾶσιν ἀγαϑόν, καὶ οὐ πάντ᾽ ἐφίεται. τἀγα- 
» 5 ᾿ ΄ ᾽ , ᾿ ; ΓΞ, 4 3 Ἁ 

ϑὸν εἶναι. ἐπιστεύοντο δ᾽ οἱ λόγοι διὰ τὴν τοῦ ἤϑους ἀρετὴν 
ν Ἣν 5 ΠΩΡ ΨῈΣ ΄ . Ως 7 ΄ ᾽ Ἷ 

μᾶλλον ἡ δι᾿ αὐτους᾽ διαφερόντως γὰρ ἐδόκει σώφρων εἶναι 

11. ἐπιεικές] ΚΡ τὸ ἐπιεικές. 12. ΚΡ ἐπὶ ταῦτα. 12.. 18. ἄρι- 
στον] ΚΡΜ» ἄριστον ὄν. 14. τὸ δὲ] 6 οοῃ].; τὸ δὴ ΒρΚΚ., 11.; 504 
1πη486 ἃ ν8 11 ρίασχε τηπίαηᾶδ, ν. δαποῦ.. 

βριιδηΐαγ, βοὰ οἐϊϑη 11 τη]ύα, οὐϊαπιϑὶ 8181} ἀμ]οθαϊπῖθ μαρογθηῦ, 
ἰδιθηῃ τοῦθ Ὁ οὐηηῖθιβ αὐδπὶ τηδχῖηθ ἀρρούδηῃζαγ. (--- 1174 ἃ 1 -- ἃ 4 
π-- ἃ 8). ΟἸαῦβαϊα, αὐἰὰ ποὺ οαριύθ οοτηργοθαύαση δι --- 1174 ἃ 12. 

Α. 1172 Ὁ 9--26. Ἐπάοχὶ διρυχμηθηναῦίο. θπιοχὶ ὑδπαπδη συν- 
ηγοροῦντος περὶ τῶν ἀριστείων τῇ ἡδονῇ ταθηῦϊο ἕαούω οϑὺ 
οὐϊατη 1101 Ὁ 217 ἃ. ν. 

Ρυϊατη δυρατηθηθαμη 9 -- 1ὅ (18). Θαομδιη τηοᾶο ἀθιηιοηϑύνο ὑγῸ- 
οθἄαῦ, 8018 -- αὖ ἴῃ τὸ μϑυᾶ δ 0111 -- ᾿ηἐ6]Πριέαν, ΠΙοϊδαγ δαῖτα ἡ 
ἡδονή, ααἷα πάντα αὐτῆς ἐφέεται, πᾶσιν ἀγαϑὸν εἶναι; αἀποηΐδπι 
γοῸ πᾶσιν ἀγαϑὸν οδὺ, τἀγαϑὸν 6586. Νρο ὕἤδιηθη δὶ Βαδοχὶ 50110- 
σἸβιηὶ Ασϊβύουθ]β σου θ]5, ααᾶ ᾳαϊάθιη πο 18 ργοαϊύα βαηῦ, βα 5 δοουχαῦθ 
αἰβυιποῦ! οὖ ἀθβουρὶϊ θθ86. νἱἀρηΐαν. Νϑι 1ΠΠ᾿ὰτπῶ αὐἰάθιῃη ὈΘ0Π6 νἱά 886 
ααϊᾷ ταϑογοὶῦ ᾿πΐου ἀγαϑὰ οὐ ἴηΐον τάγαϑόν, ΘἸθραηβ 1118. οὐ βιι 0118. ἀ6- 
τηοηϑέγαϊο ἀοοοὺ, αὐ τὴν ἡδονήν, 5᾽αυϊᾶθιι ᾿ηΐθυ θομδ 5ὺ, ἰπ46 ργοὸ- 
Ῥαθαῦ ν8] βυγισητιτη 6888 Ὀομυτη, απο πο Ἰαπαθύαν (1101 Ὁ 27 -- 81). -- 
Τῃ νουρα ὑγωάϊναω ᾿τηρυῖτηβ Ὁ 60 ααἱ τὰθοπθιη πιάοχὶ ποῖ Βα 18. Ῥ6Υ- 
βρδχιββοὺ ἱπιρουθαμθ (ἃ αὐοα οὃχ ρᾶγίβ υἱᾶϊὺ Ξρθηρ 1) 186 {Π]ᾶὐπβ θϑὺ 
Βιρουϊαθίγυβ: γὙ8 11 καὶ τὸ μάλιστα κράτιστον οὖ γ8 12 ἄριστον. ὙΙ]ᾶΘ 
Θηΐμ ΔΠΠΟΝ ὈΓΘΥΪῸΒ αὐἰάθηι, 864 ἸοηρΘ πηθ] 18 το δχριοαύα δῦ, δὶ 
γ85 10---Ἰὅ ρϑαϊαϊατα ἱπινιαύαϊο ογαΐπο ᾿ΐω βουρύατα ἔαουϊῦ.,, ἐν πᾶσι δ᾽ 
εἶναι τὸ αἱρετὸν ἐπιεικές" ἕκαστον γὰρ τὸ αὑτῷ ἀγαϑὸν εὑρίσκειν, 
ὥσπερ καὶ τροφήν " τὸ δὴ πάντ᾽ ἐπὶ ταὐτὸ φέρεσϑαι μηνύειν ὡς πᾶσι 
τοῦτο ἀγαϑόν. τὸ δὲ πᾶσιν ἀγαθὸν καὶ οὗ πάντ᾽ ἐφίεται τἀγαϑὸν 
εἶναι“. --- Εἰοϊούαν αὐἱάθηῃ ᾿ἰβάθη δυραμηθηὐβ, 51 δ} τα ἀἀααύαγ, 
οὐ τηυ]έω ἃ11ἃ τἀγαϑὸν 6556 (γϑαὺ τὸ ξῆν, γ8] ϑὐϊδιη τὴν τροφήν); γ8- 
ταμηξδιθη σημεῖον οοτία τοῦ Ἐἶναί πως τὸ ἄριστον τὴν ἡδονὴν οὖ ᾿ρ51 
ἀαοῦου! Η 14 ἰάθη μοὺ ογαῦ ,τὸ διώκειν ἅπαντα καὶ ϑηρία καὶ ἀν- 
ϑρώπους αὐτήν“ 1108 Ὁ 3 5.; οὗ, 1170 ἃ 26 5. Νδὸ ρούαϊδβ Ατὶδίο- 
ὑθίθιι ἰβίθιη ταὐϊοπθιη ΡΥ ἔμοθσθ ααστα πηϊνθυβῶ 6}8 βθηὐθηὐίο, ἀοοθί 
ἤστα νοῶ αὐδ8 ἰπΐτω 1172 Ὁ 8 --1118 ἃ ὃ οὐ 117 ἃ 10 --19 1η οδάθιῃ 
δ αὐϑθδύϊοπθ Ἰθρθηΐίαγ. 

1Ὁ-- 18, ἐπιστεύοντο δ᾽ οἵ λόγοι... ἔχειν κατ᾽ ἀλήϑειαν. Ταῦΐον- 
Ἰθοῶ μα παυναξίομθ ταϊηὰβ ρυπααπι Επᾶοχὶ δύραμιθηύαμῃ (Υ8 9 --- 1) 
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κεοὺ δὴ ὡς φίλος τῆς ἡδονῆς ἐδόκει ἐξα λέγειν, ἀλλ᾽ οὕτως τιτ2ν τ ᾿: 
ἐφι ᾿ς τ ἐέές 1} κατ᾽ ἀλήϑειαν. οὐχ ἧττον δ᾽ ᾧετ᾽ εἶναι φανερὸν ἐκ τοῦ Ὥο ΒῈς : 

ἐναντίου" τὴν γὰρ λύπην καϑ᾽ αὑτὸ πᾶσι φευχτὸν εἶναι; ΠΝ 

ὁμοίως δὴ τοὐναντίον αἷρετόν. μάλιστα δ᾽ εἶναι αἱρετὸν ὃ μὴ 30 ἀπε] ΠΤ 

δι᾿ ἕτερον μηδ᾽ ἑτέρου χάριν αἱρούμεϑα᾽ τοιοῦτον δ᾽ ὁμολογου- ἀϊ, “1 

μένως εἶναι τὴν ἡδονήν οὐδένα γὰρ ἐπερωτᾶν τίνος ἕνεχα «Λ΄. ---ς 
[χ ἰν ᾽ εν Ψψ' δ ; ᾿ ς ΄ , ᾿ 
ἥδεται, ὡς καϑ' αὑτὴν οὐσαν αἵρετὴν τὴν ἡδονὴν. προστιϑεμὲ- ἸΥ. 

νὴν τε ὁτῳοῦν τῶν ἀγαϑῶν αἱρετώτερον ποιεῖν, οἷον τῷ δικαιο- 
» ι τς . » ψ Ὁ “ἢ ᾿ ΓΔ 

πραγεῖν καὶ σωφρονεῖν᾽ [καὶ] αὔξεσϑαι δὲ τὸ ἀγαϑὸν αὐτὸ 2ὅ 

21. ΚΡ τοιοῦτο. 234. τῶν ἀγαθῶν) ΚΡ ἀγαϑὸν. 26. [καὶ] αὔξεσϑαι 
δὲ}7 ὁ οοπῇ]; ΒΕΚΚ. καὶ αὔξεσϑαι δὴ; ΚΡΌΤΟ οἵα. καὶ οὐ ἀοίπάθ αὐτὸ. 

ἰαπαῦθηι ΤΟΥ 886 ῬᾶΙΌΠΙ ῬΥΟΡΔΌ16 ποίαϊαν --- ν᾿ απδθ πιοᾶο δαποίαϊα 
Βαπὺ ---, αὐᾶτῃ ἰρβὶαβ βου ρίοσιβ αἀἰούαμη 46 πιϑήογθ ἢ46 τῶν ἔργων (ἃ 84 

- Ὁ 8) Ρ6γὺ δχθϑιηρίατμη ργοραΐαν. 
ϑρουπάστη Επᾶ. ἃς. 18 --- 20. Ηδθο αποαὰθ 6 οομύγαυο ἀθιηοη- 

βὐγαύιο Αὐϊβύουθι! 1ρ81 αἀὰὰστὰ Η 14 πὰ Καὶ 2 ρχοθαίαν (ν. 1108 ἢ 1--ἴ; 
1104 ἃ 4 5. 18 5. οὐ 1118 ἃ ὅ --18); τηοᾶο πθ οο]]σαύαν τὴν ἡδονὴν 
ΒΆΤΗΤΠ ΙΗ 6886. ὈΟΠΈΌΠ. . 

80. ὁμοίως δὴ τοὐναντίον αἵρετόν 1. 6. καϑ᾽ αὑτὸ πᾶσιν: ππᾶθ 
Επάοχο αὐἰάθιη ρ6σ ρυϊπατππι ἀυρατηθηέατα ραύθθαῦ υἷα δα τάγαϑόν. 

Τοχάϊατα Εὐπᾶ. ατρ. 20--28. ϑτητη ὈΟΠπΙ 6886 τὸ καϑ'᾽ αὑτὸ μηδὲ 
δι᾿ ἕτερον αἱρετὸν, Δ ἰηϊδϊο 1097 ἃ 80 καα. αὐὰπι τὸ τελειότατον απδθ- 
τογϑίαν ταύτη 6886 νἱἀθθαΐασ. Αὐ 1Π10Ὸ αὐἰάθπι ἡ ἡδονὴ ἱπίθυ δῷ 6886 
ἀρυδ σῦν: ἃ καὶ ἑτέρου ἰ. 6. τῆς εὐδαιμονίας χάριν αἱρούμεθα 1091 Ὁ 
2 586.; οἵ. 1116 Ὁ 6. 9 καϑ᾽ αὑτὰς αἵρεταί, ἀφ᾽ ὧν μηδὲν ἐπιξητεῖται 
παρὰ τὴν ἐνέργειαν, εν Χχαὶ τῶν παιδιῶν αἷ ἡδεῖαι" οὐ γὰρ δι᾿ ἕτερα 
αὐτὰς αἱροῦνται; απδιηαῦδηι παίζειν ὅπως σπουδαξῃ κατ᾽ ᾿ἀνάχαρσιν 
ὀρϑῶς ἔχειν δοκεῖ 1116 Ὁ 38. 

Θυδηύαμη Επᾶ. το. 28--2ὃΣ06. δ πιοὸχ τβ8 26- -28 ἰδὲ δυριαχηθηΐο 
οΡροπυπίαν, δια ἴπ ἃρθυΐο βαμὺ, αὖ πα]]0 τηοᾶο οτϑαϊ ροββιὺ, Εἰποχτιηι 
αὐ ογαὺ βα Ὀ Π1 αῦθ (γ. δα Ὁ 9 --- 10) ΡϑῚ πᾶθο ἃἰϊπα οβἔέθπᾶθυθ νυ ]ΐββθ 
Ρτδϑίθυ Πα ἀπᾶθ ργοβοϊβοθραίυν ὅτε τῶν ἀγαθῶν ἐστὶν ἡ ἡδονή 1101 
Ὁ 29. ϑ'εα αατἢ πογϑυππὺ Αὐϊβύοξθιθια, ραββίσα 1ΠΠπῸτὶ ἴπ Θχρ οδπϊβ ὑπ 
ΡΙαθομβ ὕπτη ΔΙΙΟσατη τα ϊοηῖθιιβ τηΐττιβ ἀΠἰσθηύθτη ἔαΐῖββα βοϊαπῦ, ααδπη 
πὖ ΡΙδμθ θα ὰϊ 106 1015 Ἰδτιάθιη τηθυπθυῦ. 

9ὅ. καὶ αὔξεσϑαι δὴ... ΚΡ οπι. καὶ. Ῥταθἐθυτηϊββᾶ ἴῃ ἢπθ οοη- 
οἰαβίοπθ,, ἀγαϑὸν δὴ ἡ ἡδονή“ βουίρύαμη ἔαϊββθ νἱδοίαν αὔξεσϑαι δὲ 

- τὸ ἀγαϑὸν (αὐτὸ) αὑτῷ. 

Β. 1112 Ὁ 26--8ὅ. Πυπι αὐδτγξαμη Εἰπαοχὶ ἀΥστιηθηΐαπι ἱτηργοθᾶ- 
ὰγ απο πϑαὰθ δαούουϊβ βοπίθπξίατη ἔα]οϊαὶ (--- γβ 28) οὖ 
ῬΦΘΏΒ ἴπ βάση οομἐγδυῖδθ βαπξθηξαθ οοηνθυὶϊ ροβϑὶὺ (--- υ8 82), 
δοϊᾶ γβ8 28 Ρ]αὐομϊβ τηθηθίοπθ δα ἱππρασπαπάδτη μαΐὰβ 46- 
τηοηϑύγα οπθιη, απἃ τὴν ἡδονὴν ἃ ΒΌτημηο ὍΟΠΟ Ἰοηρδ τθ- 
τηογϑθαῦ, ἰχαηδιὺ αἰδβραίεαῦϊο. 



0580 ἈΒΙΒΤΟΤΕΠΙΚ ἘΤΉΤΟ. 

ΓΙ τ Ὄ -" »" ς 

5... ἫΝ ετονϑὺ αὑτῷ. ἔοικε δὴ οὗἷός γε ὁ λόγος τῶν ἀγαϑῶν αὐτὴν ἀπο- “" 
μκγ- δι. βηδας φαίνειν, καὶ οὐδὲν μᾶλλον ἑτέρου᾽ πᾶν γὰρ μεϑ᾽ ἑτέρου ἀγαϑοῦ 
σ-. «...Δἥὄς γε ἊΝ 

..22.. ΔΑ ἷ αἱρετώτερον ἢ μονούμενον. τοιούτῳ δὴ λόγῳ καὶ Πλάτων 

νῆας. ὡ τῳ ἀναιρεῖ ὅτι οὐκ ἔστιν ἡδονὴ τἀγαϑόν᾽ αἱρετώτερον γὰρ εἶναι 
« “3: ϑοτὸν ἡδὺν ἤρου. μετὰ φρονήσεως ἢ χωρίς, εἰ δὲ τὸ μικτὸν 

ἌΡ ῪΣ φν Ὺ χρεῖττον, δύχ εἶναι τὴν ἡδονὴν τἀγαϑόν᾽ οὐδενὸς γὰρ προστε- 
2.ν 3 ᾿ , - 

ϑέντος αὐτὸ τἀγαϑὸν αἱρετώτερον γίνεσθαι. δῆλον δ᾽ ὡς οὐδ᾽ 
"» 5.ὡλ Β ᾿ νι ν᾽ ἐφ ΠΣ ͵ » ᾽ εν 
ἄλλο οὐδὲν τάγαϑον ἂν εἴη. ὁ μετὰ τινος τῶν καϑ' αὐτὸ 
2 » , Μ -» ἕξ 
ἀγαϑῶν αἱρετώτερον γίνεται. τί οὖν ἐστὶ τοιοῦτον, οὗ καὶ ἡμεῖς 

81. 82. ΚΡ προτεϑέντος. 

20. οὗτός γε ὃ λόγος: απατύατη Ἰπᾶοχὶ ἀγραμηθηθαπι; ὑφ διιηι ΘΗΪΠῚ 
αθοϑῦ, αὖ ῬΥ]ΟΤΌΠΙ νἱβ ΠὰΠῸ ΒΡΘυπδῦαν αὖ γ8 8ὅ βα4. ἀοΐοπαεπύαν ρῥούϊιβ 
οοπύγω 8108. 

97. οὐδὲν μᾶλλον ἕτέρου 1. 6. ἢ ἕτερον ὁτιοῦν ὃ τῶν ἀγαϑῶν 
ἐστίν. ͵ 

28, τοιούτῳ δὴ λόγῳ: αὐυἱᾶ Θπῖπι πίστι, 1ἃ αποᾶ δα αἰβυιηδηᾶαπι 
Π1] να]οαῦ δὰ ποραπάσηῃ ἀθνου -- “Ἀρουΐθ Ρ]αύομϊθ ῬΒΙ] ΘΒ Ροὐϊξαν 
τὶ 204 --- 22 Ὁ οὐ τὐδῆτιπι 606 -- 61} ὁ ἄμικτος βίος - 868 φρονήσεως 
πάσης ΘΧΡΘΙΒ οϑῦ 86 πάσης ἡδονῆς -- τῷ μικτῷ Ῥοβῦρομῖθιν. 

81. οὐδενὸς γὰρ προστεϑέντος αὐτὸ τἀγαϑὸν αἱρετώτερον γίνεσθαι: 
γ. ΡΒΙΠ6. 00 ο τάγαϑοῦ ῬΓΟΡυΐαπα, ΒΟΟ 6586 »ὦᾧ παρείη τῶν ζώων. 
μηδενὸς ἑτέρου ἔτι προσδεῖσθαι, τὸ δὲ ἱκανὸν τελεώτατον ἔχειν". Θαϊὰᾷ 
ἰρῖδαν Αὐἱϑῦ., ααἱ οὐ 'ρβθ τἀγαϑὸν ΒΌΜΠΗ, τὴν εὐδαιμονίαν, ἰπᾶθ ἃ 4 ὕ 
αὔταρκες ΝῚ τέλειον 6886 γαϊῦ, πδᾶο ἴῃ τῷ Ῥ]ωθοηϊ, π6 ποιθη αὐ] ἄθτη 
αὐτὸ τἀγαϑὸν ἴῃ Πδο ἀυδοδέϊοπδ τϑιἑθηθϊ, ΟὈ]Θοου Ὁ ΑΜ πορδυ ροϑδιῦ, 
Αὐἱϑυο οι! οαπι αἀποαπθ Ὀοθαὐὑπαϊΐποιι μεκτόν τὰ 6886 

84. τί οὖν ἐστὶ τοιοῦτον οὗ καὶ ἡμεῖς κοινωνοῦμεν; ΤΙη ἰδὑᾶ Ρ]8- 
ἐοπῖβ τϑίαθαθίοηθ νβ8 82 ---ὃὅ Αὐὶδῦ. τηΐπτιβ ἴῃ ῬΏΠΘΌΪ νοῦρῶ ἀπᾶπη απὶ- 
γοῦβα ἱπ ΡΙαομῖβ ρ]δοῖία, τὸ αὐτάγαθϑον γ6] τὴν ἰδέαν τοῦ ἀγαϑοῦ 
Ἰαπαμπθϊβ, ἱμνθμὶ νἱἀθίαν. Εἰ οπῖπι τὸ ἀγαϑὸν αὐ χωριστόν τι αὐτὸ 
καϑ'᾽ αὑτὸ ,,δῆλον ὡς οὐκ ἂν εἴη πρακτὸν οὐδὲ κτητὸν ἀνθρώπῳ“ 
1096 Ὁ 82 --- 8. 

Ο. 11τὸ Ὁ 8ὅ-- 1118 Ὁ 81, Οὐοπγνθύβαβ Αγὶϑῦ. δ δὸ5β ααἱ τὴν ἧἦδο- 
νὴν ταῦ Ῥοπὰμι δ᾽ Βυτητη απ] ὈΟΠΤῚ 6586 πορϑηῦ νΑΥΔΒ 
Θουτ ταύϊοπθϑ γ ἔθ 1. 

ε) 8 -- 1118 ἃ ὅ. Μαϊο Βἰμαοαὶ Ῥγύηυνι Αγ σιμημθηηδαθη ἐξα ἐο]]676 
οομαηέν: μὰ ἐγιβέϊαθ. οαμέ, ϑογυθ 6586 οὗ πάντ᾽ ἐφίεται. -- Νοπ δαάϊ- 
ὑστη αυϊάθχῃ, ὃ αυϊραβηδτα τ 510 αἰϊδραϊαύαμι, 86 [αΐβ88 1118 σϑῖῃ ΘαΠη 
[ΡΞ ἰρϑύχῃ μοιηθὴ οἵ ἐνιστάμενοι ἀοοοί. Ἔνστασις Θπΐτη ἐστὶ πρό- 
τασις προτάσει ἐναντία κ. τ. Δ. 69 8. 81 β8α. Θυδρτορίου ταϊγοίυν 8116 ]5 
αυϊά πὶ Αὐιϑῦ. ἸΡ518 Ἐυοχὶ γ ΓΒ (Ὁ 9 86.) αϑὰ5. οὖ Ὁ 86 βου ρβθυιῦ ὡς 
οὐ τἀγαϑὸν οὗ πάντ᾽ ἐφίεται: ὩϑΙὴ γ6] Ποὺ πθρδτὶ ᾿ρβὶ ΘἰΒυγά απ 

γίβατη οϑὺ βιαυάθμι καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαϑὸν οὗ πάντ᾽ ἐφίεται (1094 



ἔνι ὦ αὶ «ον ΣΝ 

μι} 1. μδδ ἐχι νέ 

Κ8 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 2. Θ51 
ο: 

» - » 2 ς : 
«ἢ χοινωνοῦμεν; τοιοῦτον γὰρ ἐπιξητεῖται. οἱ δ᾽ ἐνιστάμενοι ὡς 1112.» 85 «Ὁ 

’΄ τ β, ς ν »" 

οὐκ ἀγαϑὸν οὗ πάντ᾽ ἐφίεται, μὴ οὐϑὲν λέγωσιν" ὃ γὰρ πᾶσι ἡλκα ξξα 
“ 3 ,΄ Ἂν ΄ 3 “ ᾿ 

δοκεῖ, τοῦτ᾽ εἶναί φαμεν. ὁ δ᾽ ἀναιρῶν ταύτην τὴν πίστιν οὐ "π; Ἢ ἷ- ΠΣ 

πάνυ πιστότερα ἐρεῖ" εἰ μὲν γὰρ τὰ ἀνόητα ὠρέγετο ἜΡΩΣ πες 

--.- {71 ΤΕΡΟΝ ; 
860: ὃ] ΚΌΝ ἃ, ἘΕΡ: τες 

1. τς τὰ ΚΌΟΜΡ ταῦτ. 2. ΚΡΜΡ7ΠΈ ὀρέγεται. Ἄγ ς ΔΑ 

ἃ 8). ὕΟὐγθχα ἰρσιθυν δανθυβαυῖοβ Ἐπιαοχὶ ἱποδιαΐθ Ρ]ὰ8 πϑρᾶβϑβθ ρα] 
αὔδπι τὸ8 Παριαγοῦ, ἂπ Αὐϊβυοίθ! οι ὉΠ] αὐἹὰ ἱτητηπύαββθ, πΘ ΘΟποΙαάθτθ- 
ἐὰν απο ρΡγὸ Βᾶο αὐδοβύϊοπθ 5101 τηοϊθβίαπι θββϑὺϑ Νϑαὺθ Θπΐτη τὴν 
ἡδονὴν βυτητηστμη ὈΟΠπππὶ ἀἴοογθ ᾿ἰσοραῦ πθὸ πθρᾶτθ οτηπῖδ δὰ 1181} 

ἔουυὶ. -- Οθίθσυμι οἵ. δα 1178 ἃ ὅ --18. 
86. ὃ γὰρ πᾶσι δοκεῖ, τοῦτ᾽ εἶναί φαμεν: δόξα Ἰσίξαν τὶς ΟἸΩΠΙΡῈΒ 

ααἱ ἐφίενται βαῦθββθ αἰοϊξαν. -- ϑιϑηὐθηξία νοῦὸ ΠᾶθῸ τη] 18 Ἰοοἷβ οὖ 
τησ]δαβ πὶ ραγίθβ Αὐϊβίοίθιὶ γαύα οϑὺ (6 ΤΌΡΙοἷβ οὗ, 116 ἃ 14--- 22), 568 
νἱχ πβασϑῖ ἀθαπθ αἰβεϊποίθ οὖ αὐδϑὶ τούπαπάθ ῥτγοίοσίαυ. Ῥσγοδβίθθαν 
αὐΐθιι ἰΐα ΡΒ] ΟΒΟΡμΒ. 56 ἃ ἰαβίϊαϊο δυγτοσαπίϊδατθ θούυση, ααἱ δ᾽ ἀ6- 
ογοία ἰϑπαῦδτη ΘΧχ δύο η0 βαριθηὐαθ ἴοπίύθ ἀθργουια 60 τηϑρ1]5 δα πηϊ- 
ταπίθν απὸ Ἰοπρίαβ ἃ το Πα ποστπὶ βθηὐθη 115 τθοθαπηῦ, ἴα ὩΌΒΟΥτοτΘ αὖ 
γουϊαίθιη 6 νᾶυὶᾶ τούτη πϑίατῶ, ΘΧ ΠΟΙΏΪΠῸ ΠῚ ΘΟΏΒΘηΒα γ6] οὐΐϑια 6 Χ 
Πηρσαδθ ἀϑτι αῸδ 81 ΘΟ] σΘΥΘ θὺ ΟΟΠα αἾγΘσΘ τηϑ] Ὁ. Νϑο Ῥγοΐθοϊο, αὐοπίδηη 
ἀΠΠ0116 οδὺ αἰοῦα ἔὰπι αὐΐπᾶτη βἰπῦ πάντες 1Π1 δὲ ἀθίπᾶτη τϑρουϊαπθαν 
ἔππὶ αὐἰὰ ἐαπᾶθιι βἷὉ αποᾶ 1115 νἀ θωῦαν, Ρθυϊοα]τγὴ θγαῦ πΠΘ ῬΘῚ ΠΟΟ 
ἀὐχϊοτηδ, 8]1Ο7]ὰ8 οορταθο οὖ τηθη8 ᾿πηρδαϊγθῦθν ἱπγιύανθ δὰ θὰ δρᾶάποο- 
τϑῦασ αὐἀδ πὸ Ρἰδοθυθηῦ, ϑὅδπθ ϑηΐτη βαηῦ αὰδ0 ἴῃ οοπίγαγίδηη Ρδυύθσῃ 
ἴουστθ νυἱδθαπέασ. Αππὸη σπάνιον αἀποδοθπατιθ συϑσθ ποπθϑύσμη τϑούθπχῃ 
γοευτη οϑὺ Υἱάθ οὖ ἴρβοβ τοὺς πολλούς: αἀιῸ8 Ῥ]ΘΥυτη 6 Ῥτορίθυ βὑυὶ- 
ἐϊδίαπι οὐ οαρΙταϊζαῦθβ οοπύθιηπι οοπβίαθ. αδιηστιδπι ἴῃ ἰἰδάθιῃ, ααΐρρθ 
αυϊ ΠΌΤΠΘΙῸ ΡΙΌΡΘ δα υπ᾿γουβιίαύῦθηη οτηπῖτππι ϑοοθαδηῦ, δϑὰ οαν γ6] οὕχη 
ΒΟΠΟΥΘ ἔδυ οουητηθιπούθηΐαῦ; υἱαθαῦαν Θηΐπη αποα ἴῃ 111185 οϑῦ ᾿ἱρβίτβ 
πδύσγειθ Βυτηϑηδθ 6888. Οἵ, 1868 ἃ 8 οὗ γὰρ πάντες ἐφίενται, τοῦτ᾽ 
ἀγαϑὸν ἦν᾽ οἵ δὲ πολλοὶ ὥσπερ πάντες φαίνονται. 18δῦ ἃ 15 οἵ ἄν- 
ϑρωποι πρὸς τὸ ἀληϑὲς πεφύκασιν ἱκανῶς καὶ τὰ πλείω τυγχάνουσι 
τῆς ἀληϑείας. 1281 Ὁ 8 καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἵ πολλοὶ [τῶν ὀλίγων] 
καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν (απδπιατιδπι ᾿ξθτη ὙΘΥΌΤΩ 
οβδὺ, τὸν φορτικὸν ϑεατὴν --- βαηῦ δυΐθιη φορτικοὶ οἵ πολλοί --- ἀτέθιῃ 
ΤΩ ΒΙΘΆ τη ΟΘΡΥηΘγΘ 1841 Ὁ 16). 1228 Ὁ 34 (80) τὰ τοῖς πλείστοις φο- 
βερὰ ϑαᾶάθτη ἔοσθ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει φοβερὰ βαπὲ; πἀπᾷ6 Εὐ αἱ τοοῖο 
7υάϊοῖο ᾿πἰογάσστα 188 115. ἐσ θυιαῦαν αἱ Ρ]ὰ85 ροβϑαμπῦ αὐδπὶ οὗ πολλοί, 
γἱδαρθγθηΐαν Ὁ] Τηΐπιβ ροβϑαπὺ 1160 Ὁ ὅ. 6 (12) ἃ. ν.; 1162 ἃ 2 --597: 
οὐ 1167 Ὁ 27 Ἰορίτηυβ ποῦ ποπθβίπιη αὐΐάθη 584 ἀνθρωπικὸν 6586 αποᾶ 
τοῖς πολλοῖς δοοϊᾶαῦ. Ουᾶ ἴῃ τ Βαυπα ΠΘΡῸ βιπραϊογαμι Ἰοσογαμ γϑξὶο- 
ΠΘΙῺῚ ΟἸγθυβατη Θ586: δίατπθ οσὐηηῖηο απϑθϑέϊομθηι μδπο 5ιρυίῆοαγτο ρούϊαβ 
αὔτη Θχρθάϊτο ἴῃ ΒΏΪΠ.Ο ογδῦ. 

2. εἰ μὲν γὰρ τὰ ἀνόητα ὠρέγετο αὐτῶν... Τῃ γοοθ τὰ ἀνόητα 
(εὖ φρόνιμα γ8 8) σοπὰβ αὐἱάθπι πϑαΐτττι δὰ Πᾶσι βϑηΐθηξδπι τηδχί τη 
ΒΘΗΘΙΆΪΘΙα βρθοίαῦ απ 1172 Ὁ10 ποὴ τηϊπὰβ τὰ ἄλογα τῶν ξώων αὐδπὶ 



052 ΛἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΙΟ. 

ψ. » ᾿ ΄ ᾿ Ἁ ΄ -»" ᾿ 
εἴϑαδϑὴν ἂν τι τὸ λεγόμενον, εἰ δὲ καὶ τὰ φρόνιμα, πῶς λέγοιεν κὶ ἡ 

᾿, » » 

ἄν τι; ἴσως δὲ καὶ ἐν τοῖς φαύλοις ἔστι τι φυσικὸν ἀγαϑὸν 
δ "» Ἃ θεν. Εν δὲν 3 » ΑΙ ᾿ ἈΠ πέος 

κνἐχάς, ... ὅ κρεῖττον ἢ καϑ' αὐτὰ, ὁ ἐφίεται του οἰκείου ἀγαϑοῦ. οὐκ ἔοικε κε 
3 -» ᾿ -» 

»κὶ αν “ἐνανις, δὲ οὐδὲ περὶ τοῦ ἐναντίου καλῶς λέγεσϑαι. οὐ γάρ φασιν, εἰ 
, εἰ ς ς δ άς., ᾿ἀργωνα, λύπη κακόν ἐστι, τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν εἶναι" ἀντικεῖσϑαι 

το «αὶ, ἶ " ᾿ ᾿ » » Ὁ" ’ ᾿ -" 

ἘΞ, ἐτῖξ. Ἐ1.-- γὰρ καὶ κακὸν κακῷ καὶ ἄμφω τῷ μηδετέρῳ, λέγοντες ταῦ- 
ω ι ’ “- ᾽ , 

τα οὐ κακῶς, οὐ μὴν ἐπί γε τῶν. εἰρημένων ἀληϑεύοντες. 
᾽ Ἀν - 

10 ἀμφοῖν μὲν γὰρ ὄντων κακῶν καὶ φευχτὰ ἔδει ἄμφω εἶναι, 

ἐτῶν μηδετέρων δὲ μηδέτερον ἢ ὁμοίως ἔ΄ νῦν δὲ φαίνονται 

ὃ. καὶ τὰ] ΚΡΜΡΟΡ τὰ. 8. γὰρ καὶ] ὁΧ ὑπὸ ΤΡ; γὰρ οοὐδ. μηδε- 
τέρῳ] ΒΕΚΚ.; 11. 6705 δαὺ μηδέτερα (ΚΡῚΙΡ ΟΡ) «αὐ μηδετέρα «αὖ μηδέ- 
τερον. 8. 9. λέγοντες ταῦτα] ΚΡ λέγεσϑαι() ταῦτα δ᾽ οὐ 10. μὲν 
γὰρ] ΚΥΜΡ γὰρ. 11. ἔ τῶν --- ὁμοίως «αὖ οοιτίροπᾶς δαὺ 56018- 
ἄθπάθ. μηδέτερον] ΚΡ ἢ ἕτερον. 

τὰ ἔλλογα οοταραταθθηίαι; αὖ ᾿ρϑαμη νου] ἀνόητος αϑὰ δἃ Παμπιδ- 
ΠᾺΠῚ σΘΠτ8 γουρὶῦ. 5011. ἀνόητοι Ἰηΐθυ Βουηΐπμ685 τηα]υϊ 1111 βαπῦ ααἱ βο- 
σκημάτων βίον προαιροῦνται (1095 Ὁ 19. 20). 

4. ἔστι τι [ΒΕΚΚ. ταϑῇ. ἐστέ τι] φυσικὸν ἀγαθὸν κρεῖττον ἢ καϑ' 
αὑτά: αποᾶ 1108 Ὁ 82 ϑεῖόν τι νοοοαΐαγ. ϑ΄τη116 {Ππὰ 1216 Ὁ 81 ἔχει 
γὰρ ἕκαστος οἰκεῖόν τι πρὸς ἀλήϑειαν. 

Ὁ) ὅ --18. Παικα γοϊοίιιδ οομέγα αἸξογινη, Τί οι αγσινηνοημ μη, (τὸ 
ἐκ τοῦ ἐναντίου 1172 Ὁ 18 84.) γ68 αὖ ἐϊ8 σογύδι" χιυὶ τὴν ἡδονὴν ποραηΐ 
ἐαπημαηι ϑοηήίην ηιαῖο τῆς λύπης ορροδβίξαηι 6586. --- Οἱ ἱπ ΠῖΒ Βασοχί 
Δαν ΘΥΒΑΓ πούδη αν, ΠῸῚ ῬΤΟΥΒὰΒ αὐἰάθηι δάμη, 864 ἰδ Β᾽τΆ1]Π1ἃ ἀΥΡῚι- 
τηθη δ] 01 ΘΡΘΌΒΙΡΡΌΙ 1168 Ὁ 4 8. (ἃ. ν.) ρυοΐογπιπῦ, αὖ ποβύγο 7016 6οη- 
7] οϊδτηα πᾶθο ἀποαὰθ ἃ Ρ]αὐοηϊοῖβ οχοοριυαϊα, ἔπ1586, αὔααθ αὖ πᾶ 108 
οὐ δῷ αὑδ8 1172 Ὁ 8 8ᾳ. Ππάοχο ορροπορϑηΐαν. 

8. καὶ ἄμφω τῷ μηδετέρῳ: ἄμφω ἱ. 6. καὶ τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγα- 
Ι ϑόν. Ῥτίογβ διηΐπὶ γσοου]Ἱὼ καὶ (,, καὶ κακὸν κακῷ “) ῬΥΪπδ ΟΡΡΟΒΙ 018 
ταὐο ἀϊοθθαῦαν νἱἀθ]τοθῦ πίθου τηϑ]αιη δῦ ΟΠ ΠῚ 6588. [ἃ ϑηΐτη 8ρ6- 
οἰδπῦ ααἱ παθο σοπίθπαπηΐ, αὖ ἐκ τοῦ ἐνανέζον ἀὐδτη ταϊπίπηατη νἱθᾶ- 
ἔπι οΟποϊααϊ! ροββθ. ,0Ὁ 14 αποᾶ ἡ ἡδονὴ τιδ]ο ουϊάδιη τῇ λύπῃ ὁ6οη- 
ὑγωτῖα δῦ, ἴρϑῳ ὑππιὶ Ὀοησσι ὑππὶ τηϑίατα ὕπτη πϑαΐγιμη ρούαθυιῦ 6886." 
Ἐχ μῖβ ϑρθαβίρρι βϑηὐθπίϊ 1108 Ὁ 4 βαᾳ. ργϑοίθυϊθαῦ τὸ οὐδέτερον. 

9. λέγοντες ταῦτα οὐ κακῶς: οἵ, 261 Ὁ 1 (-- 30) οὐ δεὲ δὲ ψα- 
ράττεσϑαι ὅτι τὸ αὐτὸ πλείοσιν ἔσται ἐναντίον; 5'πι. 41148ὅ. 146 Β 8 
απϑοδύϊοπομι τίς πλείων ἐναντιότης ἴῃ γιγυαθ θτιι5 νἱδίδασπθ αὐταχη τοὺς 
ἄκροις Ἰηῦου 86, ἃπ ἰδθυΐ αὐτὶ θουαμη πρὸς τὴν μεσότητα. 

11. τῶν μηδετέρων δὲ μηδέτερον (ἔδει φευκτὸν εἶναι) ἢ ὁμοίως 

(ἀμφότερον φευκτόν): ,,51η. αἰγᾶητιθ, οὐ ἡδονὴ οὐ λύπη, πρυῤυῖ 11 ρ6-.- 
ΠΟΙ γ8. 8. 510. Ὡβουϊρθοηᾶδ, πθοθϑ88. ουϊῦ δαῦ ποαύγαμπι τηθὑπθπαβιη. 6880 
δαῦ ρδυῖῦθυ αἰτδτηαιθ".. -- 564 νἱᾶθ αὐἱὰ ἀραύαγ. Βιοίαθαϊαν οηΐτη 68 
αὐρσυτηθηίαίίο ἴῃ αὐ Δ ἰπἰδΐο ρῬγοροβίδατη ογτοὺ ὅτι ἡ λύπη κακόν νγ87. 
Τύδαθ αὐἷθαθ θῶ Θοποϊ βίο ὅτε ἡ ἡδονὴ ἀγαϑὸν ἴανίξῶ οϑϑϑῦ πΘΟΘΒΒαΣΙΟ 



κι τὴν μὲν φεύγοντες ὡς κακόν, τὴν δ᾽ αἱρούμενοι ὡς ἀγαϑόν᾽ τι18612 

ε οὕτω δὴ καὶ ἀντίκειται. οὐ μὴν οὐδ᾽ εἰ μὴ τῶν ποιοτήτων ἐστὶν τὴς 

ἢ ἡδονή, διὰ τοῦτ᾽ οὐδὲ τῶν ἀγαϑῶν' οὐδὲ γὰρ αἵ τῆς ἀρετῆς -σὐς- 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 18. Καὶ 2 οῦϑ 

τῷ ἊΩ γις- 

ξε,.» πὰ. Ἀ. ς. 

Θ 
γυκ 

ἐνέργειαι ποιότητές εἰσιν, οὐδ᾽ ἡ εὐδαιμονία. λέγουσι δὲ τὸ 16 “τὰ αὐες; 

14. ἡ ἡδονή] ΚΡ ἡδονή. 

ἡ ἡδονὴ ἀπιηξαχαῦ «αὐ οὐ ἴρβῶ κακὸν ἃαὺ μηδέτερον 6586 ἀϊοθπάδ, ογϑῦ. 
Θαοτθμι ΠΠ]ὰ (ὅτι κακόν) τηοᾶο τοίαξαξαπι οδὺ γ8 10. ἀμφοῖν μὲν γὰρ 

ν νε (Ὡλτα δὶ ἡ ἡδονὴ τηϑίατη 510, 46 ἀποῦιιβ τη8}18. ἃΡῚ δρραγοί); τϑβύαῦ 
ρίαν. ἀπαπὶ ΒΟ εἰ δοκοίη ἡ ἡδονὴ μηδέτερον εἶναι. Οπᾶ 46 τ 51 
Ῥϑιοβ γΘΥΌΙΒ ΟἸΟΘΙΘ Ῥίδοθθαῦ, ΒΟΓΙΘΘΠΔ 1) ἔθγθ »τὸ μηδέτερον δὲ 
μήτε φευκτὸν μήϑ'᾽ αἱρετὸν 850. ἔδει εἶναι [ἢ ὁμοίως 80. φευχτόν 
τε καὶ αἱρετόν)“; υὖ μήϑ᾽ αἱρετὸν Θσογιτιρίατη 510 'ἰπ μηδέτερον. ΑΠ 
Ῥαΐανοθυῖβ, ὑο]θγασὶ ροββθ τὸ μηδέτερον δὲ μηδέτερον, απο ῬΥΆΘΙΆΪΒΒΟ 
γοοδθαϊο φευκτὸν γ8 10 βιυδρίθ ᾿πέθ]θραΐασ, ρυθαϊοαῦ Ἰοθο ροβιθασῃ 
μηδέτερον 6588 μήτε φευκτὸν μήϑ᾽ αἱρετόν" -- πππὰ δἀᾶαπι. Εσουῖὺ 
Θηΐση ααἱ 8118 οουγοϊαῦ, ἱπᾶδ ρῥγοΐθοίαβ αποᾶὰ ν8 10 (, ἀμφοῖν μὲν 
γὰρ...“ δ ορῦ. 1]. δὐϑβὺ ρυξουΐα μὲν. ΝΙτίσατα Αὐϊβέοίθ θτη 8818 
Βα θαΐββθ αἰδθυὶ ἐαπύατη ορίπϊοηὶ (ὅτε ἡ ἡδονὴ κακόν) τοϊαϊαηδιθ Ορθυϑπι 
ἄδτθ; 118 γϑῖὸ γ811 ,τῶν μηδετέρων... ὁμοίως “ ΔῸ αὐξοηΐο οὖ βασϑοὶ 
Ἰϑούουθ 6886 ἀϑουϊρίθ, αἷἱ τη} ὈΘΠ6 Ῥθιβροχιββοῦ, ἴῃ υϑυῦῖβ ποη 18- 
Ῥοταγοί. 

18. οὕτω δὴ καὶ ἀντίκειται 1, 6. ὡς τὸ μὲν αἵρετόν, τὸ δὲ φευ- 
χτὸν ὄν. ᾿ 

9) 13-ἰ,ὅ. Πῆγε ογγαηὲ χιιὶ τὴν ἡδονὴν δογιίην ἨΟΉ, 6886 οβἐοη 886 
δἰδὲ υἱάορέν», χινιίην Ἡιογιμθγηἢ ἤοΉ, 6886 ἐϊαηι ποιότητα. Τ1}1π|ὸ η6 τά 
χιϊάοην φιοα βιυνηνηνιίη, οἱΐαθ οδὲ ϑογνηι, τοι δοαξίέμαο, ποιότης εβέ. --- 
Οὐ) αβηδτα ἔαθυῖϊῦ. ἀγρατηθηζαῦο ααδ ἢ. 1. τϑίβ! τὔαν, οὖ αὐδηδπι τίου 
Θοτητηθηααίδ, ἴῃ ΟὈΒΟΙΤΟ οϑῦ: ὩΪ8 ἴοσῦθ πᾶπο οὖ Ῥτοχίτηϑιη ΘΟΥ 6, 
6886 οομπ]οῖαβ. Ηδθθηῦ θηΐπὶ ΘΟΙητητπ86 Πἷπο τὰς ποιότητας γ8 18, ΠΠ1πὸ 
τοὺς ποιούς ν5 19; πθὸ φῥτοΐθοϊο ἰϑτ8 τῶν ποιοτήτων τι]1ἃ 6888 ροΐοϑδὺ 
πϊβὶ Ὀ6η6 βἰεὺ ἰθιηρουαίαθ (ὡρισμένα ν8 165αα.). --- Θ14 τοβροπαθπάπτη 
ἔαουιῦ, Παπθῦ. Οαϊ οηπη τὸ ἀγαϑὸν ναὶ ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις 
λέγεσϑαι (γο]αῦ ἐν τῷ ποιῷ τὰς ἀρετάς) 1096 ἃ. 38-- 29 ποῃ ροίεταῦ ταῖς 
ποιότησι ὑαπίατη {γα ΘΥ6 ; ᾿π|Ὸ » τὸ τέλος πρᾶξίς τις ἐστίν, οὐ ποιότης" 
1400 ἃ 18. --- Νοιηθη ποιότης ἴῃ 1]. οὐμοἶβ ρυδϑίου 1220 Ὁ 6. 1ῦ οἸΩ- 
ὨΪΠ0 ΠΟΙ ΤΘρουϊδατ, 

ἃ) 1ὅ---98, διμιέ χιιὶ τὴν ἡδονὴν αἰηιια τὸ ἀγαϑὸν τέα αἰγϊηιαγιέ οἱέ 
ἡΠαηι ἀϊοαηέ ἀόριστον 6556, ἴος ὕηέον τὰ ὡρισμένα. δέν ὕ670 τὸ ἀόριστον 
τῆς ἡδονῆς ἐπᾶο ργοθανὶ σοηβοηξ, χιοῖ ἐμ ἐΠᾶ 8ἰὲ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧτ- 
τον, ἤθη υἱάοηξ τῷ μᾶλλον ηιρίάοηι οἐ τῷ ἧττον τοῖ ἔγν {ϊ8 Ἰοσιμη 6886 
ας χιαηὶ ηιαρίηιο βρη ὡρισμένα, συοῖμμέ ὧγν οὐγίνιίο, ἔην βαηϊίαϊο. --- Βὶ 
Βατητηδτη βθηξθηίδθ οοηΐτα αὐδπη) ἰπ 815 αἰβρυίαίιν οὐ ρθῶ ἔσθ νοοϑᾶ- 
Ὀυ]α αὐἱθυβ 11ὁ οχροηϊζαν οομπβίάθυθβ, υἱχ ἀπ 165 αα]η Ῥ]αἰοπῖβ ΡΒ1]|6- 
Ὀπ5 ᾿ὔθγαπι οαγραῦιν, ὅϑ΄η Θὰ 8. ταῦ 65 ΡΟΥΘ ηθυῖβ, ΡῈ ααδ8 Αὐ]ϑῦ. 78 
Βα ΘΥΒΑΥ. ΠῚ ΠΟ ὙΘΡΌΪ]18856 5101 νἹἀθῦθν, Ῥυο Δ ΌΠ1π5 ἕοστίθ ραΐα]5 πθαπθ 
ἴῃ τηϑη]θυ8 11 πθαὰθ δηΐθ ΟΟΌ]058 τηϑρΊβνἹ ΠΟΥ τὰ {π18586, 56α ΥΘΙ 6550 

ΒΡΝΒΕΝ 



084 ἈΒΙΒΤΟΤΈΤΙΝ ΕΤΉΤΪΟ. 

Ἴπτα ἐξ τ, 

τῷ δι ὥς ττυτα τὸ μὲν ἀγαϑὸν ὠρέσϑαι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀόριστον εἶναι; ὅτι δέχε- Καὶ 8 
“ἜΝ, τὸν ξ 5 τὴ ται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον. εἰ μὲν οὖν ἐκ τοῦ ἥδεσθαι τοῦτο 
{οἱ κἴς 

Ῥούϊαβ οὰπη αὐ τιβάδτη ααἱ Ρ]αὐομπιοᾶ ἰπϑυϊθαϊομθ ἱτπηθαϊ! αἸΐατια, ἴῃ 
Β0Π0115. ῥ᾽ δοϊδαω ῬγΟΡΟΠΘΥΘ οοηδαθυ ϑϑθηῦ. 

16. 17. τὸ μὲν ἀγαϑὸν ὡρέσϑαι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀόριστον εἶναι... 
(οἵ. 1110 ἃ 30. 21 τὸ ὡρισμένον τῆς τἀγαϑοῦ φύσεως; δὰ α. 1. τ... 
γογαμι αὐἰάθιῃ, ἴθ ῬΏΠΘΌΟ ααστη ΘΧΡΥΘΒΒ18 νου 8 ἡ ἡδονὴ ὈΟΠττ 6886 
ποραΐαν (68 Ο) ἃτραιηθηδὶ Ἰοοὺ 1ἃ ἀπππὶ 6886 ὅτι γένεσίς ἐστιν, οὐσία 
δ᾽ οὐκ ἔστιν ἡδονῆς. Ὀοῖπάθ 1τὔθπι γϑυατη ϑϑῦ, γοοαρθαϊα ὡρέσϑαι ἀόρι- 
στον ἴῃ 1110 1ἰΌγΟ ογημΐπο πὸ Ἰορὶ. Αὐ ἀϊοῖναν ἡ ἡδονὴ ἴῃ σΘΏΘΙΘ τοῦ 
ἀπείρου 6886 (81 8); αποδουπαὰθ ϑαΐθηῃ ὈΟπυτη 510, ααὺ πέρας 6586 δαῦ 
ἔμμετρον αποάάδῃ;, ἰδ, ῬΙαἰοπὶ οοπβύαῦ τοῦ πᾺ}]0 γϑῦθο δἀ]θοίο τὸ ἄπει- 
ρον ἃ Ὀοηὶ παύαυτῷ βϑογθύαμηι δῦ. Υ. 32 ἃ: ργοθαπύιν θηΐτα ἴρβδθ 1186 
εἰλικρινεῖς τῶν ἡδονῶν ὡς ἀγαϑὰ μὲν οὐκ ὄντα, δεχόμενα δὲ... τὴν 
τῶν ἀγαθῶν φύσιν“ 86. τὸ πέρας 5. τὸ μέτρον. Νδο ἐδηΐατμι 14 ἴῃ ΡΗΪ- 
160. οβϑὺ, τὴν ἡδονὴν 6886 τοῦ ἀπείρου ἰάθοαιθ τϑυιούδτη ἃ ΡΌΠΟΥΙΘ τοῦ 
ἀγαθοῦ, 56ᾷ ἰὈϊάθπι οὐ υριπηθηΐαπι ΠΠπᾷ γβ 17 γϑρουϊθαν, αὰὑο τὸ ἀό- 
ρέστον 8. ἄπειρον δι΄ἄθθ86. οβὐθπαϊθαῦ οὔτι δέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ 
ἧττον“; ν. 34 6 τὸ γίγνεσϑαι μᾶλλον καὶ ἧττον οὐ τὸ δέχεσθαι τὸ σφό- 
δρα καὶ ἠρέμα (θθι τὸ δέχεσθαι τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον 21 6; 41 ἃ) 
σημεῖον τῆς τοῦ ἀπείρου φύσεως. ϑεἰῖ8 Πᾶθο, ΟρΡῖπον, Ῥγοργία Ῥ]δ- 
ἰοπῖβ: αὐποα Θηΐτα ἴῃ Αὐἱβυοίϑ!οἱβ 11. τϑρουϊδαῦ.,, ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον 
καὶ τὸ ἧττον“ 8 Ὁ 88 -- 4 10 νοῖ],, δέχεσϑαι τὸ μᾶλλον“. 121 Ὁ 19 5.; 
140 ἃ 8 5α.; 162 Ὁ 6 Βα., 4110 βρθοίαϊ. 

17 (29). εἰ μὲν οὖν ἐκ τοῦ ἤδεσϑαι τοῦτο κρίνουσι... (εἰ δ᾽ ἐν 
ταῖς ἡδοναῖς 860. ἔσται τὸ αἴτιον .. .). Τύῳ ρίαν αὐδδὶ ϑάγθυβαυ ΙῊ 
Θηοῖρὶδὶ το] ααθυϊηῦ αἀὐομπδμι τποᾶο τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον (,, τοῦτο“ 
γ517) ἴῃ σϑπθοι τῆς ἡδονῆς ἀἰϊοαπὺ ρϑγοῖρὶ. ,ΐγατα ἰηᾶθ, αποᾶ ἀροτὺθ 
Θ111 αὰἱ σαπάθηῦ 8411185 ἴὔθπι ραυάθηθθαβ τηδρὶθ οοΙητηουθϑηῦαυ δ ΑΠ 
ἱπᾶθ, αὐοᾷ ἰπῦθυ ἰρβαὰβ τὰς ἡδονὰς 5ἰπῦ αὐδ8 δὶ διἀτηϊβῦο ἀο]ουθ ΠΟ 
οχϑιβύδηὐ, 1186 βἰπῦ ἀπ ὑπῷ βυαᾷ τῆς ἡδονῆς πδαγα αὐδ81 βιηὺ τοίθυ- 
ἰδοῦ -- Ηδδο βὶ υϑυδὶβ ἐκ τοῦ ἤδεσθϑαι... ἐν ταῖς ἡδοναῖς ταϊητ8 
Ὅθπθ ἱπαϊοαίω 6886 νυἱἀθαηύαν, θ᾽ δῷ αὑδθ ΘΧρ οδη8. δύαπιθ τϑία θη 
Υϑ 18 τ 323, νϑ 38 5. ααιὺ Αὐιϑῦ, ἈΡΡδυθθτηῦ ἀϊοῦα 6586. ϑὅδηθ γ8 117 
ῬΓῸ ἐκ τοῦ ἥδε σϑαι ἰύθιῃ τθοῦθ παροὺ ἐκ τῶν ἡδομένων: 8ΠΏΟΠ 
ΤΊΟΧ Υ8 19 8. οἵ μᾶλλον καὶ οἵ ἧττον δίκαιοι ῬΙῸ δυραχηθηΐο βαπῦ ὅτι 
καὶ ἡ "δικαιοσύνη δέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον" -- δα αὐἱὰ ἰαπᾶθηι 
ογαξ, τὖ οπηπῖπο ἰὼ ἀρθπάστῃ οϑβοὺ Ρ]αΐο οοσῦθ μαι ἴῃ ὑθηθΌΥ18 τθ- 
αὶ αν τὴν ἡδονὴν ἀϊοαΐ τῶν τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον δεχομένων ν9] 
οὐΐδιη ἄπειρον 6586: γ. ΡΒΠΘΌ. 818. (27 6) ἡδονὴ ἄπειρός τε αὐτὴ (1.6. 
ΡΘΙ 86) καὶ τοῦ μήτε ἀρχὴν μήτε μέσα μήτε τέλος ἐν ἑαυτῷ ἀφ᾽ ἕαυ- 
τοῦ ἔχοντος γένους. Ἰύααπο αἀποπίδιη βθοιπι ΠᾺ]]ὰπὶ τηοᾶθτπι π60 ΟΘυὕδηι 
γταϊϊοπθιη μαθθὲ, ἴῃ 115 ααἱ οαρίάϊπθ ἱποϊψανὶ γ6] ἄοϊουθ σϑχαῦ βαμῦ 60 
ὈΒαῸΘ ἀϑοθηαιῦ αὖ ὁ τερπόμενος οἷον ἀποϑνήσκει (10. 478). ϑ'απῦ ΘὨΪΤΩ 
1146 Βαυᾶ αὐυϊάθπη Ῥυτδθ οὖ γϑυϊββίτηδθ ἡδοναί, 8568 ἴῃ 50 σΘΠΘΥΘ ἔδιηθῃ 
ΤΩ ΧΊΤΗδ6 (σφοδρόταται), ααδ8. οὑπὶ βαπῶ υἱδᾶ (ου]α8. πϑῦπτα, Ομ 8. ἴῃ 
αυδάδτη συμμετρίᾳ Ῥοβίθα 650) οτηπῖπο πϑαπθδηῦ 6888 (40 ἃ 844... ΑΔ 
αῦδ8 51 αὐΐβ τοβρομπαουϊδ, ππτὰ ἤοστίθ μαθο ζῶ Οθη868, απο 81108 Τη Δ ΡῚ5 



ΝΙΟΟΜΑΆΟΘΗ. 118. Καὶ 2. οδῦ 

Δ.) ὃς 

Κ 5 κρίνουσι, καὶ περὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς, νλυτοὶ 5 ἄρον. 

καϑ᾽ ἃς ἐναργῶς φασὶ μᾶλλον καὶ ἧττον τοὺς ποιοὺς ὑπάρ- (3. ̓  Ἄρα Ν Κ 

χειν κατὰ τὰς ἀρετάς. ἔσται τὸ αὐτό" δίκαιοι 780 εἰσι μᾶλ- 80 ᾿Ξ τες 

λον καὶ ἀνδρεῖοι, ἔστι δὲ καὶ δικαιοπραγεῖν καὶ σωφρονεῖν 

μᾶλλον καὶ ἧττον. εἰ δ᾽ ἐν ταῖς ἡδοναῖς, μή ποτ᾽ οὐ λέ- 

γουσι τὸ αἴτιον. ἂν ὦσιν αἱ μὲν ἀμιγεῖς αἷ δὲ μιρίταί. τί ἢ “:ἘΞΞ- -- 

γὰρ κωλύει, καϑάπερ, ὑγίεια ὡρισμένη οὖσα ϑέχεται τὸ μαλ- 

λον καὶ τὸ ἧττον, οὕτω καὶ τὴν ἡδονήν; οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ 3ὅ 

συμμετρία ἐν πᾶσίν ἐστιν, οὐδ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ μία τις ἀεί. ἀλλ 
“- - ι 

ἀνιεμένη διαμένει ἕως τινός. καὶ διαφέρει τῷ μᾶλλον καὶ 

(6) ΣΡ ΌΣΞΕΙΣ 
- { 

Ὕ ΚΒΟΣ 

20. τὸ αὐτό] ΚΌΜΡ ταῦτα. 29. ἐν ταῖς] ΚΡ ταῖς. 28. 34. τί γὰρ 
κωλύει) ΚΡ καί τέ κωλύεται. 21. ΚΡ ἀνειμένη. 

Ἀ]105 τηΐϊπὰβ σϑυᾶῖο αἴδοῖοβ νἱαϊβδεϊ, αὐ οὐϊατη 1πβέϊδαθ οὐ σἱγ αι ϊβ 8111 
8118. τηδρ]β βυιπῦ σοτηροίθϑ ὁ“ --- Βιι υϊβουιῦ βθθ Ρ]αέομπῖβ ϑοογαῦίθβ. 

19. καϑ᾽ ἃς οομαηρσθα ουτη φασὶ, κατὰ τὰς ἀρετὰς οὔτ τοὺς ποιούς. 
Βυΐβοϊοθαῦ ργοΐθοίο καϑ᾽ ἃς δὰ πὐγυμηααθ. 

22. εἰ δ᾽ ἐν ταῖς ἡδοναῖς: οορτἰαίϊοπα δἀᾶδ5,, τὸ αἴτιον ρῥγορέβυ 
αποα 111 5ῖ9 οθηβθπάυτη 6888 δὐπηῦ“. σάτα ἰρσὶδαν ποῖ ΠΟ Π68. ἀἸγΘΥ86 
βοᾶθιη ἔοτίθ ἡδονῆς σθποτθ αἰξβοῖοβ, βθαᾷ ἰρβᾶτη αϑϑοιίβ παύασατη δὰ 
ἀδηηοηβίγαθίοπθυη βαδῖι Δαμιθθγθ αἀϊοππίασ. Ξπ 60 βρϑθοίαπῦ, , μήποτε 
οὐ λέγουσι τὸ αἴτιον, ἂν...“ 1. 6. ἱνὶχ Βαϊβοϊοηΐοιη τϑὐϊοπθια Ῥγούα]θ- 
τη, 5ἱ ! ἰρείο, γογαμῃ 810 ἀϊγότεθ ἡδονῆς σθηθτῶ ΟὈβοεγασ. ᾿αὈΙαηὐθυ 
ἂν ὦσι“; απδιπαθδηι ΘΗΪΠ) ΤῸ ᾿ἰβέδ ᾿τηρΥΟὈΔΌ1Π15 ποπ δδῦ, ὑδιηθῃ οϑ- 

γϑπάσμη π6 οΘ]θυπ8 δαγθυβαυῖο δββθηἐϊαίν, Εἰβὺ σϑῦὸ ΡΙαΐο ταυϊξαβ ἴα Ὶ 
Βᾶο σϑῆθύσιη αἰβυϊποίζοηπθ ργδθίθγαιιθ 8118 ποτηῖπδ, (καϑαρὰς ἀϊοῖϊδ 5. 
εἰλικρινεῖς οἱ ἀκαϑάρτους, ἀληϑεῖς οὐ ψευδεῖς) οἰΐδιη 5. ἔδυβ αὐϊξαῦ 
ἀμίκτους Ορροπθηβ μιχϑείσαις ῬΗΪ6Ό. ὅ0 6. ἘΛ Π]ὰ5 αὐπίάθιι ἐμμετρέας 
6586 οᾶρδοθβ, 88 τῇ ἀμετρίᾳ το! !παπθηᾶδβ. Ρ]ἰομὶ Ἰριύαν, δὶ 1ᾶ οσιββοῦ, 
ταὐϊαθθ δὲ δῸ ᾿ἰβύᾶἃ σϑπϑύθτη αἰνουβιίαῦθ γἱὰ δα σοιηργοθαπάτθτμι τὸ ἄπει- 
ρον γε6] τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον ραίευαί. 864 8118 ἀσοθαῦ. 

.....ὄὕοὔὅ..-.«ὉὉ 

38 5. τί γὰρ κωλύει... ῬοΥ Θχθιιρίαπι βαηϊα 5, ααϑηι οἐϊδηη ἴῃ 
ῬΆΏΠΘΌΟ νοὶαῦ 3ὅ 6 αὖ συμμετρέαν ἀθδογρέαμη Ὑϑρουῖϊσηθβ, οβίθπαϊξασ 
ταυ]έα 6886 ὡρισμένα οὐ ἴῃ ἐδιηρθυδίίομθ αὐϑᾶδηι ροβίΐα, ααδθ πΙ 8110 
ταΐπι5 Δ] απᾶτη ναγϊθξαΐζθι γ6] απδηἐἐαξϊβ νθ] απ! ἰδ 15 πὶ 56 τϑοϊριϑηΐ. 
ΟΥ δὰ 1110 Ὁ 80 οὐ 10. 832.. Ὑιάθθηθ ἤᾶθο ἃ ρτίοστθ δυσυτηθηθαομθ 
αἰουυθ διαυϊάθτη θηΐπὶ 8111] ΠοΙηΐπ65. 8115. 7αβύϊοτθβ γϑὶ βϑηΐοσθθ ἀἰ- 
οαμθαγ, ἅπϑὶ 6586 ν᾽ ἀθὈδαν τρϑὰ ποιὰ οὐ βϑηϊίαβ δὰ ααδπὶ Ὠὶ ῥγορὶμβ 
αὐϑτη 1111 δοοράπηξ. 98π| σϑῦὸ νϑὶὖ ἀαρ]ίοθτα ᾿ρβῖπβ }βυϊδθ τα οπθια 
ΘΈ86 τηοπθϑίασ, διυβύίύθγαση ἴογὺθ δἱέθγαμη, αἰύθυαπι ἸΘΗΙΟΥθτα; ααδγατη ααϊ 
1Π|δῖὶ ρουΐθοῖθ οοϊοῦ πθὸ τηϑρὶβ πθῸ Ταΐπτβ ἠπβύπβ οὶ ἀσδτὰ αἱ ΠδΠῸ 
ἃτηρ]θοίοίαν. -- Ροΐξοσγϑηὺ 8811 Βαᾶρο. αἰβοθυηΐ. Φυδιπαῦδτα ἀἸβουϊτη 
αυοά εβϑὸ. ΔααΙδ 5 νϑυθῖὶβ οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ ἐν πᾶσιν οὐδ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ 
μία τις ἀεί τηδρὶβ οὈβουγαξαν αὐδηι {Ππϑὐγαξατγ. 



00 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΤΙΟ. 

» Ἁ Ἀ ἢ Α ν - Α : ᾽ ’ὔ ΑΙ 

1118 α 88 ἧττον. τοιοῦτον δὴ καὶ τὸ πέρι τὴν ἡδόνην ἐνδέχόται δῖναι. Καὶ ἃ 
τὸ μα τ 
ΓῚ “τέλειόν τε τἀγαϑὸν τιϑέντες, τὰς δὲ κινήσεις καὶ τὰς γενέ- ς 

μ΄, 

εὃϑ σεις ἀτελεῖς, τὴν ἡδονὴν κίνησιν χαὶ γένεσιν ἀποφαίνειν σπει- 

κ 0 

ἕξ ἵνκς Ἢ Ὡς 

Εν σοι ὄιὶ,»Ὲ 
- ᾿ !. 

τιϊζανκ βοιξι 

ΓῚ 

Ὕ 
ἿΝ 

οὐττας οὐ καλῶς δ᾽ ἐοίκασι λέγειν οὐδ᾽ εἷναι κίνησιν" πάσῃ 

81. ΚΡ κινήσεις. πᾶσι. 

28.. τοιοῦτον δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν ἡδονὴν ἐνδέχεται εἶναι. ᾿Ενδέχεται 
ἰαθαΐθ οοποῖρὶ ἰΐω μούθϑυ“; πθαὰθ δηΐπὶ ῬΥΟΥΒαΒ ἰάθη ἐνδέχεται εἶναι 
οὐ δυνατὸν (πράσῃ δύναται) εἶναι. --- ΠΥ ρῸ Ρ6Ὶ Δάνθυβδυϊουαστη ααϊ 46 1 
γαύϊομθβ 510 σθῆβοῦθ Ἰοοῦ. Ὁ ϑηΐτη γοτῶ ν᾽ αθαῦαν θάθπι βοηὐθη, ΠΟ 
ουγαύαγ. Νϑιη 8ἱ ἰουίαββο ἴῃ δηΐσηο δγῶὺ τὰς μιχτὰς αὖ τηϊπ8. γΘΥΔΒ 

Ῥοβύρομπουθ, ἴπ αἰύθτο οθυΐθ, ρσθηθῖθ τῶν ἡδονῶν ἀοηηοπδίγαπάππι ογαῦ 
συμμετρίαν νοὶ ἁρμονίαν, αὐ ΡΘΥ 586 ἐθιηρθγαύιμι 80, ἱπρϑηϊδαμν 6886 : 
1ᾷ. αποὰ Ατῖβῦ. πρὸ αἰχιῦ πθ0 αὖ Θοιμρτοθαγθῦαν ὑθηζανῦ. 

6) οὐ {ὴ 239 --᾿" 4- Ὁ 230. φιμώη τὸ ἀγαθὸν 5ἰξ τέλειον, ἀμρίοὶ 
μιοᾶο τὴν ἡδονὴν ὧν σον» αι σόγιι8 (τὸ ἀτελὲς) ἀεοίγιαογο οογναΉ ει)", 
χιοά κίνησις οἰ γένεσις 51 (--- ἃ 81). ΑΥ οϑίομαϊ! γοίεδέ, πδ6. κίνησιν 
Πάρι (--- Ὁ 4) πδ6 γένεσιν το ἀναπλήρωσιν 6886 --- Ὁ 30. 

Οοπύτω θᾶπὶ ορίπίομθαι ααἃ ἡ ἡδονὴ οοπ]αππούϊη κένησις καὶ γένε- 
σις, κίνησις ἢ γένεσις ἀϊοῖϊξαγ, οὐϊδιη 1174 Ὁ 9 --14 νουῦα ἐδοὶδ Αὐἱϑβῦ. 
υᾶὰ ἀθ τὸ βὶ ρθηΐθβ δούαμη θβϑϑῦ, οοιηρίατθβ ἰηβέα θαηῦ αὐϑθβύϊομθϑ. 
Αὐιβυούθιθ δαῖτ ποίου ἡ γένεσις δῦ σθητβ αποάάδηῃ τηοὐῆβ (1ὅ ἃ 18; 
1042 ἃ 84 54.) δυὺ ἀϊνγογβῶ ἃ τηούα οϑῦ (29 ἃ 3ὅ βᾳ. ἃ]. ,, ἀδύνατον γὰρ 

,. τὴν γένεσιν κίνησιν εἶναι“). 
29 -- 81. τέλειόν τε τἀγαϑὸν τιϑέντες... πειρῶνται. Ὑὶχ ἴπ Εἷ8 

αὐϊάασδπι σομητηθιηοσαῦαν απΐπῃ 810 Ρ]αἰομΐβ. Τέλεον οηΐμτη 1116 τὸ ἀγα- 
ϑὸν νὰ] 6586 ΡΒ1]6Ό. 20 ὁ. 600 ο; κένησιν αἰχὶῦ τὴν ἡδονὴν ἤδρ. Θ᾿ ὅ88 6 
(ὁδὸν, ἀναχώρησιν 1188 ν. δᾶ Ὁ Τ 84.); γένεσιν δα πάθη) 6886 αἰ ΠρΘηἕου 
Ῥτυορανῦ ΡΒ16Ό. ὅ8 ὁ-- ὕ4 ἃ, Ἰᾶαπθ 60 σΟμΒ1Π10 αὖ ῃ6 Ῥοπαμι 6586 ραΐδᾶ- 
γοίασ. ΝΙΒΙΠοτϊηΒ μῖβ αὐ]άθτη Ἰοοὶβ μαπᾶ οἰβοϊθύαν, Ρ]αϊοηϊθαγτη 6588 
δῆς ᾿ἰρβᾶπι αὐρυτηθηἑα  ηθηη α18}}8. ν8 29 --- 31 ϑπδυγαΐαν. Τὸ τέλεον 
Θηΐτη δα δϑῖῃ ρούϊαβ βοηϊθηζίδιι βρθοίαὺ απᾶ. 1172 Ὁ 28 56. (π. ν.) ουδῦ 
αὐδιη δ τὸ ἀτελὲς τῆς γενέσεως. 6 τιοΐα ααἱ τῇ ἡδονῇ ἀαΐαν ΠΘΡ. 
88 ἰάδο ἀρϑθαΐαῦ αὖ ἡ ἠρεμία καὶ ἡ ἀλυπία ΔῸ 1{Πἃ ἀϊδοογπογϑίυσ. 
Γένεσις ἀδπΐαθα οὐ τἀγαϑὸν αὐἱᾷ Βοοππᾶππηι Ρ]αἰοπθιῃ αἰ δυαηῦ ἸοηρΘ 
ορύϊμηβ βαρτῳ 1102 .Ὁ 18. 14 οχροβίψαμη θοῦ, οὐδεμία δὲ γένεσις συγγε- 
νὴς τοῖς τέλεσιν, οἷον οὐδεμία οἰκοδόμησις οἰκίᾳ“. Αὐδαχηθῃ, 51 αὖ Ῥᾶν 
οδὺ Αὐϑύοίθ! σϑηΐϑιη 468. Δ]Ιοσατη βθηὐθηὐδθ 818 σοοθι}15 ἀθοϊαγϑηαὶ, 
Βα β τϑοὺθ τέλειον ἀϊοὶ ροίογαῦ τὸ οὗ ἕνεκα τὸ ἕνεκά τοῦ γιγνό- 
μενον γίγνεται 1. 8. τὸ ἀγαϑὸν αὐοᾶ οὐσία οεύ, ἀτελὲς γθτὸ ἡ γένε- 
σις αὐδ δὰ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν πυπαῦδπι ϑοοθαϊδ π60 ὕδηηθη τ Ϊητι8 
δα πἀπϑῖι 1Π1ῶπὰ ομληΐβ βρθούαῦ (ΡΒ1160. ὅ4). 

8) 31 --Ὁ 4. τὴν ἡδονὴν ῬοΥρθύδια κένησιν ἀἰοὶ οβὐθηα τιν. -- Αἃ 
Πᾶθο ῬΙΟΧΊΤΩΟ δ. 1174 ῃ 19 -- Ὁ 9 τράϊξαγν. βαηῦ δαΐθτα ὑγΐα τού 
ΒΘΠΘτδ, ποσοῦ, ποιοῦ; κατὰ τόπον (αὔξησις ἀλλοίωσις φοραὶ), Ἰῃῦον αυδθ 
πρώτη οϑὺ ἡ φορά: ν. 990 Ὁ 7; 260 ἃ 90 5ᾳ.; 1072 Ὁ 8. 9. Αὐααϊ 'Ρ88 

Αὐἱδῦ. δῦ αἱ τὴν ἡδονὴν ἀϊχϑυῖν κίνησίν τινα ψυχῆς 1869 Ὁ 88, αὖ γο] 
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ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 2. ΧΙ 

5 » , φουουο κι γὰρ οἰχεῖον εἶναι δοκεῖ τάχος καὶ βραδυτής, καὶ εἰ μὴ καϑ' τ1τ86Ὁ5 γὨιλὲς ( 
αὑτήν, οἷον τῇ τοῦ κόσμου, πρὸς ἄλλο᾽ τῇ δ᾽ ἡδονῇ τούτων (τ. τετντ.: 

οὐδέτερον ὑπάρχει᾽ ἡσθῆναι μὲν γὰρ ἔστι ταχέως ὥσπερ δαί 
ὀργισϑῆναι, ἥδεσϑαι δ᾽ οὔ, οὐδὲ πρὸς ἕτερον, βαδίζειν δὲ καὶ ιν «τ ου- 
αὔξεσθαι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. μεταβάλλειν μὲν οὖν εἰς δες 
τὴν ἡδονὴν ταχέως καὶ βραδέως ἔστιν, ἐνεργεῖν δὲ κατ᾽ αὐτὴν 
οὐκ ἔστι ταχέως, λέγω δ᾽ ἥδεσθαι. γένεσίς τε πῶς ἂν εἴη; φῃ εβερο κ πνεῦιςς 

δοχεῖ γὰρ οὐκ ἐκ τοῦ τυχόντος τὸ τυχὸν γίγνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐξ ὃ 

1. πρὸς ἕτερον] ΚΡ πρότερον. ὅ. γίγνεσθαι) ΚΡ γενέσϑαι. 

ἡ φαντασία καὶ ἡ δόξα κινήσεις τινὲς εἶναι δοκοῦσιν 9ῦὕ4 ἃ 39; ἰάθτηη 
κινήσεις ἡδέων καὶ λυπηρῶν 6606 ἃ 11; οὐ 1106 ἃ 4 κατὰ τὰ πάϑη (ἃ 
αὐἱδαβΒ ἡ ἡδονὴ ΞΘ] ΠΡῚ πϑαῦϊ) κινεῖσθαι λεγόμεϑα. Τίοα το Η 
ἐᾳπξατα ποη ἀϊοοθδέαν, αὐϑοᾶδηῃ οὐ ἡδονῆς σθπθτῖδ, κινήσεις 6586: Υ. 
δα 1168 ἃ 9. Θαυᾶ Βοπέθηὐ ἃ πὸπ ἸοηρΊτΒ ἃ βοπύθηςια, ΠΌΥῚ Καὶ τϑοθαϊδαγ, 
αὐδτὴ ΠΠἃ ρθῦ αὐδπὶ ἡ ἡδονὴ 1160 ἐνέργεια, Βῖο δαἀ]πποία ταῖς ἐνερ- 
γείαις 6586 ἀϊοϊξαγ. 

81.892. πάσῃ γὰρ (κινήσει) οἰκεῖον... τάχος καὶ βραδυτής. Υ͂. 218 
Ὁ 14 μεταβολὴ .. πᾶσα ϑάττων καὶ βραδυτέρα γο 1] 222 Ὁ 81 τὸ γὰρ 
ϑᾶττον καὶ βραδύτερον κατὰ πᾶσάν ἐστι μεταβολήν (πᾶσα δὲ κίνησις 
μεταβολή τις 99ὅ 8 84). 

88. οἷον τῇ τοῦ κόσμου (πιφήσει). Ηδθο οϑβὺ ἡ ἀΐδιος τοῦ ὅλου κί- 
νησις, ὁμαλὴς, κύκλῳ οὖσα, μέτρον τῶν ἄλλων κινήσεων. Υ. ἵταρτ. ῬΉΥΞ. 
Θ9. 10. Θαδθ αυοά τοῦ κόσμου ἀϊοϊξατ, πθαπθ 6 ῬΒγβιθοσαση πΘαὰ8 6 
Μοίφρυβιοοσαση εὖ Ἰοαπθηαὶ πβα. 

84. οὐδέτερον: οὔτε γὰρ τὸ ταχέως ἢ βραδέως καϑ᾽ αὑτὴν ἔχει 
οὔτε πρὸς ἄλλο. --- Ἡσϑῆται 1. α. τίοχ Ὁ 2 μεταβάλλειν εἰς ἡδονήν. 
Τυαπηβιθαση θηΐτη δα ἡδονὴν ΟΘΙΘΥΘΙα 6886 σαἱὺ Αὐὶβέ., ἰρβίαβ γϑῦὸ ἐν 
ὁτῳοῦν χρόνῳ τέλειον τὸ εἶδος (αὐ 1114 Ὁ ὅ 5Βουῖ 10), τὖ βίπιρτ!β ατϊθυ8- 
απ ἔθιηρουβ πηοτηθηδ5 ἰού απδ81 ροσοθρίδ δα ρϑυΐθοϊ πθτὴ βαϑπι πππ- 
αὐϑηι οοπἐϊηπϑίϊομθ ορϑαῦ. --- Οπδ6 βοηὐθηθία ππαϊατιθ ραγῦτα ργο δ ὶ- 
Ἰεἰαΐῖβ μαθοὺ. Ὑ᾽ᾶθ ᾿ἰρβὰπι βίτη!]θ ὥσπερ ὀργισθῆναι“: αὰο γτοΐδοϊο 
ποσαίυν τὸ ὀργέξεσϑαι, οαἱ ορροβίδαμη 6βὺ τὸ ὀργισϑῆναι, 6588 ταχέως. 
Αὐ Ζ11 Βαυᾶ ἔαρστοθαῦ, 8118 πηα]ύαστη ὑθμιρουῖβ ΟΡαΒ θββ δᾶ τὸ πέψαι 
τὴν ὀργήν, 1115 ῬΘῚ νἷτι ᾿σϑουηᾶϊαθ οο]ϑυῖξον αῇδούπτη θχμδαγίυὶ (1120 
ᾧ 19 8α. οὗ ἴὉ. 18--1ὅ). ΝΟΠΠΘ ἴπ Πῖβ ἴτ8θ αὐϊάδτη τὰ οὔτι 5 ΟὈβουναίαν 
δοοοίθυαίαβ που παπαπδπι, ἰπέθγάθτη τοίαγααΐαβ Πίγνθυβα οϑὺ β8η6 τῆς 
ἡδονῆς ταῖϊο; 564 5᾽τη1}18 Αὐἰβέουθιὶ νἱἀθθαΐαν. 

{) 4---90. Νθο γένεσιν αἸοὶ ΡΟΒ86 τὴν Ἡατὴν ΡΓοθδξατ. 
ὅ. 6. δοκεῖ γὰρ οὐκ ἐκ τοῦ τυχόντος. . διαλύεσϑαι. Ὑ. 204 Ὁ 88 

ἅπαντα γὰρ ἐξ οὗ ἐστί, καὶ διαλύεται εἰς τοῦτο. οΙαὺ ρϑγ δατι γένε- 
᾿ σιν ααδ8 οἰκοδόμησις Ἰγοοδξασ 6 Ἰαἰθυϊθαβ δὺ ἄοταυσβ: απἃ ἀδβυγιιοια 
. 1ξοσυτα Ἰαύθυθβ Ἰδοθθαπίύ. Νοι δἀαϊῦ Αὐὶβϑῦ. αὐοᾶ Βἷπο οἴβοὶ να], πππὰὶ 

αὐἷβ Ἰρτξαν ἀπῦτῃ ΠΙπὰ ὑποκείμενον 6 αὰο ἡ ἡδονὴ 510 γένεσις, δὰ αποᾶ 
Ἰάθιη ροβίγθιηο γ8ὸ8 γϑᾶάθαῦ, οβύθῃαθυθ ροββιῦϑ. Οὐπῆαϊῦ βοποοὺ μαπα 
Ἰαΐθυθ απο ὐβϑαγάμηῃι 810. ΑὮ ἴον ρίαγα ποὸὴ δα]θοιϊδ αὐἷα ᾿ρδὶ ἴῃ 

Ατῖϑε, ἘπΗϊο. 42 

-»» ἀν 



θ0ῦ8 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΚ ΕΤΉΪΟ. 

δ τασο, - ΄ ἘΠ᾿ ΣΡ. ΄ ΄ 
1850 οὐ γίγνεται, εἰς τοῦτο διαλύεσϑαι. καὶ οὐ γένεσις ἡ ἡδονή, τούτου Κὶ 2 

ς ΄ Ἷ « Α Ἁ Ἁ 4 , Ὁ» ἡ λύπη φϑορᾶ.. καὶ λέγουσι δὲ τὴν μὲν λύπην ἔνδειαν τοῦ 
κατὰ φύσιν εἶναι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀναπλήρωσιν. ταῦτα δὲ 
σωματικά ἐστι τὰ πάϑη. εἰ δή ἐστι τοῦ κατὰ. φύσιν ἀναπλή- 

ς ΄ ΠῚ Ἐπ ΄ »ν Ἢ 4 ὟΝ ᾿ 
τορῶσις ἡδονή, ἐν ᾧ ἀναπλήρωσις., τοῦτ ἂν καὶ ἡδοιτο᾽ τὸ 

- » Ἢ 3 Ἢ ΄ι 3.52 "» » 9 τς δ Δ Ὁ ΄ 

σώμα ἄρα᾿ οὐ δοκεῖ δέ" οὐδ᾽ ἔστιν ἄρα ἀναπλήρωσις ἡ ἡδονή; 

10. τοῦτ᾽ ἂν] ΚΡ τοῦτ. 11. ΚΡΜΡ» ἡ ἀναπλήρωσις ἡδονή. 

τηθηξθιη νϑηϊθθαῦ, 46 γθθα8 δηΐτηο Βα Ὀ] οὐ 8 δἰ δου αὐϑθυθηαατη 6588. 80 
6. ταδϑοσϊῶ ΓἈΡγουθσα  Υ. Θηΐμα Ἰοοὰμι 188 Ὁ 12 βα. ἀνάγκη πᾶν τὸ 
ἡρμοσμένον ἐξ ἀναρμόστου γίνεσθαι. .. καὶ φϑείρεσϑαι τὸ ἡρμοσμένον 
εἰς ἀναρμοστίαν καὶ ταύτην οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἀλλὰ τὴν ἀντικειμένην. 
Νδτῃ οοιηρδαγαύδ, οατη 18 ῬΉγ58. γ 18 ἀοἤηϊθίομθ ῬΏ1])6Ό. 82 ἃ ΔρραγθὈϊῦ, 
Ῥγδθβῦο ἕαΐββθ Ρ] ἰομοῖβ αὐἱᾶὰ τϑϑροπάθγσοπὺ: τὸ ἐξ οὗ ἡ ἡδονὴ ὃδός 
ἐστιν ἢ γένεσις, ἀναρμοστίαν 6886; τὸ εἰς ὃ διαλύεται ἡ ἁρμονία τῆς 
οὐσίας, ἰίθγατα τὸ ἀνάρμοστον. 

6. καὶ οὗ γένεσις ἡ ἡδονή, τούτου ἡ λύπη φϑορά. ῬουρθηΒ Αὐϊϑῦ. 
αἰἰσθὰ «ααϊ αὐοᾶᾷ φἄνθυβαυβ ἀθιηοπδίσαμαθτη 510. Νδιη τῷ ἐναντίῳ 
((. 6. ἡδονῇ λύπῃ) ἀκολουϑεῖ τοὐναντίον (τοῦ αὐτοῦ 1Π|πῸ γένεσις, ΠπΟ 
φϑορα) 114 Ὁ 14. 

ἴ. καὶ λέγουσι δὲ ... δὲ ἴος ιυάοηιν (ὅτι οὗ γένεσις ἡ ἡδονή, τού- 
του ἡ λύπη φϑορά ἐστιν) οδέογμογε {1 βιίν ἔην ηιοάν, σογναγένν. 1) 1- 
οι ογυΐηι τὸ κατὰ φύσιν 6886 0 αἩνῖ880 ἀοϊθαηιιδ, βιωρροίο σανιαδαηνιϑ. 
Νοιθθῃ ἔνδεια Βᾶο ἴπ τ Ρ]αξομὶ τηΐπὰβ οϑὺ υδι αύαιη (86 ν. ἐνδείας 
ἀναισθήτους ῬΆΪΘΌ. 51 Ὀ); βαθρίπβ κένωσιν -- πλήρωσιν, κενοῦσϑαι -- 
πληροῦσϑαι αἸοϊῦ, ᾿πρΥ 18 αἀαὰτὴ ὧἀθ παὐαγᾶ τῆς ἐπιϑυμίας εσὶθαν 
ῬὨΪΘΌ. 84 6 5ᾳ. 41 ἃ, (ν. 8ὅ 6). Ιρϑᾶπι γοιὸ τὴν λύπην οὐ τὴν ἡδονὴν 
ἴΐα ρούϊιβ ἀθβουι δ, αὖ 11ὼ δῦ φϑορὰ τοῦ ἐκ τοῦ ἀπείρου καὶ πέρατος 

κατὰ φύσιν ἐμψύχου γεγονότος εἴδους, Βᾶθο ἡ εἰς τὴν αὑτῶν οὐσίαν 
ὁδός, 5. ἀναχώρησις 5. κατάστασις; {1 οχδίδίαῦ τῆς ἁρμονίας 

᾿λυομένης ἐν τοῖς ξῴοις, ᾶθο ἁρμοττομένης καὶ εἰς τὴν αὑτῆς φύ- 
σιν ἀπιούσης ῬΒ1ΘΌ. 82 ἃ. 42 ἃ. 81 ἃ. ᾿ἀναπλήρωσις. Ἰσϊξαν Ῥ]αθομϊ ἡ 
ἡδονὴ οδὺ, βἰαυίάοιι τοῦ κατὰ φύσιν ἀναπλήρωσις οδὺ, πθ6 αὐ]οηπδπι 
ταΪ τη, 8ὶ πΟμηι 1186 πληρώσεις νἱἀθαμίιν λῦπαι 6556, πἰτηίσθτη διαφϑει- 
ρομένης τῆς φύσεως ῬὨΙ]ΘΌ. 42 ο. ᾿ 

8. 9. ταῦτα δὲ σωματικὰ ... ᾿ Θεβηϊοπθι, αὐϑηὶ γ8 ἴ 8. δᾶγοϑυ- 
ΒΕ γ 115. ὑγιθαϊῦ, ἀαρ]1οἱ ταύϊοπθ Αὐἱδὺ. τυ! ]1ῦ: οὐθηΐτη δὶ σογῶ 1118. βὶῦ, ὁοΥ- 
ῬΟΙΌΠΙ, ΠῸΠ δηἶμηϊ 6888 τὴν ἡδονὴν ορογίθοιὺ ---Ὁ18; ἀοίπᾶθ γεῦο ἡδονὴ 
6886 πὸῃ ρούθυϊῦ πἰδὶ δηῦθ ἔπουϊῦ ἔνδεια οὖ λύπη; δία! ταυ]ύαθ βαπὺ 
ἄλυποι -- Ὁ20. -- ΒιοοῦϊαΒ δῶμ πᾶθο ἀοιηοηδύγαίο μαρογθῦ, 81 Ῥοβύθυτου 
γϑῦϊο ῬΥΪΟΥΘ ΙοοοῸ οϑβϑῦ ροβιδ. , 

11. οὐ δοκεῖ δὲ 86. τὸ σῶμα ἥδεσϑαι: ν. 1099 ἃ 8 οτὸ μὲν γὰρ 
ἤδεσϑαι τῶν ψυχικῶν“. Ὀϊοθύαν ἸρΊδαΥ ἴῃ σθποτο τῶν σωματικῶν οοΥ- 
ῬὰΒβ αὐἰᾷθιι ἀλγεῖν, λυπεῖσθαι δαΐοτη δηίπηαΒ. Νβο Ρ]αΐο, ααἱ τὰ ἐν 
τῷ σώματι κατασβεννύμενα πρὶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν διεξελϑεῖν βοργορδῦ, 
οοηύγαυῖα ἴῃ Υ8 ῬΆΘπ6 πη συ, 5θηβῖββθ Ραϊδπᾶπβ οϑὺ. ΟἿ, ῬΒΙΘΌ. 88 ἃ 6. 
488. Βθρ. Θ ὅ849 (,,αἴ διὰ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν ψυχὴν τείνουσι“ 1. 8. 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 2. ἐλττς Θα σ8 9 

(9 ἀλλὰ γινομένης μὲν ἀνὰαπληρώσεως, ἥἤδοιτ᾽ ἄν τις, καὶ κεξ- τιτ8 012 
νούμενος λυποῖτο. ἡ δόξα δ᾽ αὕτη δοκεῖ γεγενῆσϑαι ἐκ τῶν 
περὶ τὴν τροφὴν λυπῶν καὶ ἡδονῶν᾽ ἐνδεεῖς γὰρ γενομένους 
καὶ προλυπηϑέντας ἥδεσθαι τῇ ἀναπληρώσει. τοῦτο δ᾽ 1ῦ 
οὐ περὶ πάσας συμβαίνει τὰς ἥδονάς" ἄλυποι γάρ εἰσιν αἵ 
τε μαϑηματικαὶ καὶ τῶν κατὰ τὰς αἰσϑήσεις αἵ διὰ τῆς 
ὀσφρήσεως, καὶ ἀκροάματα δὲ καὶ ὁράματα πολλὰ καὶ μνῆ- 
μαι καὶ ἐλπίδες. τίνος οὖν αὗται γενέσεις ἔσονται; οὐδενὸς 

12. 18. κενούμενος] 6 Θοπ]. ΞΡΘηρΘΙ; ΒΟΚΚ. ὁ. 1]. τεμνόμενος. 14. ΚΡ 
λύπην καὶ ἡδονήν. γενομένους) 6 ΜΡ; γινομένους ΒΕΚΙ. ο. οοἰδ. 1]. 

αἷ σωματικαί). Τοϊηάθ οὐ 14 απδοτοπάπμηι θυ, πῸτη γ 8 πουήθηῃ ἡ ἄνα- 
πλήρωσις δ οοΥρὰβ ὑδθηύατα βρθοίθο, ὑγϑηβι έϊοπθμι ἕθγαῦ πα ]]ὰπι. Οαϊ 
Θηΐμ τὴν ἐπιϑυμίαν ἄπληστον αἰχὶῦ 1119 Ὁ 8, οὐ ἴρβα ἐπεϑυμέίας, 
αὐδθ γγοΐθοίο ἴπ δηΐτηο δβδὺ, πλήρωσιν αὐδηᾶδπι βἐαδαΐθβθ ν᾽ θέαν (οἵ. 
1108 ἃ 2 ἀναπληρουμένης τῆς φύσεως). 

12. καὶ τεμνόμενος λυποῖτο ΒΘΚΚ. 1. Ἑρστορὶθ Ξρθῃρθ] ρῖὸ τε- 
μνόμενος 5οΥϊ κενούμενος Ἰαβ5ῖδ; απ οοπ͵θοξατῶ δα ἃ Ἰοαπθηαϊ σθπτβ 
αποᾶ ἴῃ ῬΏΠΘΌΟ οϑὺ (ν. δὰ στβ 7) γθυοοδ τ. 

18 βαα. ἡ δόξα δ᾽ αὕτη δοκεῖ γεγενῆσϑαι ἐκ τῶν περὶ τὴν τρο- 
φὴν.... Τία Ἰοασπίξαν Αὐῖβῦ., ἰδπαῦδιη ὙΘρυθ μθηβασιβ 810 ὩΠααο5. απὶ 
Ἰοσῦτα ᾿ηβίρπθιη ῬΈ1]6. 816. 828 τη8]6 ᾿ἱπἐθ]]θχουϊηύ. ΠῚΪῸ δαῖτα, αὖ ἡ 
ἡδονὴ οτηπῖπο ρουβριοίϊδίαν ὁδὸς εἰς τὸ κατὰ φύσιν 6858, Θχθιαρία ρτὸ- 
Ῥοπαηύαν (παι τὰ δημόσια καὶ περιφανῆ ῥᾷστον συννοεῖν»); ἴῃ ἔδτηθ 
Θηΐτὴ δὲ ἴῃ 510 ἡδονὴν 6586 πλήρωσιν αυῶ ἣ λύσις καὶ φϑορὰ Βυθτηο- 
γϑαξατ, ἴῃ δοϑῦι θα μάθιῃ ἀπόδοσιν αὐ ἡ παρὰ φύσιν διάκρισις ἐο]]αξατ, 
ἴῃ ΕΓΙΡΌΥΘ ΤΌΓΒΤΙΒ διάκρισιν απδθ τὴν πῆξιν 5οϊγαῦ; ἴῃ ἀποατποατθ ΚΘΠΘΥΘ 
ἰᾷ Ῥὲὺ αὐοᾶ δὰ τὸ κατὰ φύσιν ροτγγοηίδξαν. 

1Ὁ 5. τοῦτο δ᾽ οὐ περὶ πάσας συμβαίνει ἡδονάς: οἵ, 1152 Ὁ 86 5. 
; »ἐπεὶ καὶ ἄνευ λύπης καὶ ἐπιϑυμίας εἰσὶν ἡδοναί" (ἃ α. 1. ν.). Ναο 
ξ ὐὐἀαξαν, οτηπΐα ἰβέω σϑηθτῶ απδ8 ἄο]οσα σᾶρᾶσο ἀϊοπηΐασ δαΐ ἰΐθτα αὐ 
: Βἰ τη ἶον ἃ ΡΙαίομθ οοτητηθιπογδίδι, 6886 ῬΒΠΘΌ, ὅ1 Ὁ --- ὅ2 6. 86 ἃ. Ε6Ρ. 

Θ ὕὅ84.ο. 

ΡΠ ΎΝ τυν  ν  ὙΩΝ 

Σ 19. τίνος οὖν αὗται γενέσεις ἔσονται: οταμῖπο Θππῦ ἡ ἀναπλή- 
᾿ ρώσις Υ8 20. θ. 8 ἐαπατδτη σοπὰβ αποάάδτῃ γενέσεως ἱπαιτιούω δύ, αὖ 118 
ἷ ἀδηηοηβίνα δ, πῶ πο 84 Θ586 οθχδαμη 6886 νἱαθγϑύασ. 
᾿ 19. 20. οὐδενὸς γὰρ ἔνδεια γεγένηται.. Ἦοο 51 ρτορίθε ὑπὰμ τὸ 

»»ἄλυποι γὰρ... “ νβ8 16 βα. οοπδίαῦ, βϑαυϊξαν ἔνδειαν ἀϊοὶ ἀρπᾶ 605 
ὑδηθατη Θ886 αὶ 56 η8ὰ ἱπορίδθ Ῥσγθιηδηΐαγ: τη] 856. Βο0η ἀθβι ἀδγηξτν 
αὔδ8 αἀαϑτηὴ τηδχίτηθ βαηὺ πϑοϑββατῖα, γϑὶαὺῦ ἴῃ τηδηΐθ ᾿τιχ βοϊθηξίθθ. Εὖ 
ἴω αὐἴάθηη ἃ ἰπϊξίο τὴν ἔνδειαν Αὐἱδὺ. ἀϊοοθαῦ: γ. γβ 1 ἔνδεια τοῦ 

- κατὰ φύσιν (μ80 τῆς φύσεως); γ8 14 ἐνδεεῖς γενόμενοι καὶ προλυπη- 
ϑέντες (αὖ αὐγατηατιθ πθοθββαυῖο οοπ]αποίατη δι ---- γ. γὰρ γβ8 160). Τία- 
88 αὐτὴ Ασῖβῦ. ἴῃ μ1β ἔνδειαν πΌ]Π]ατὰ 6886 οθηβθαύ, ΡΊαίο τὰς ἐνδείας 
ἀναισϑήτους καὶ ἀλύπους (ΡΒΪ6Ό. δ1 Ὁ): ἴῃ πογηίπατη ρούϊαβ αϑτι απᾶπι 
ἴῃ γ6 ἀἰββθηξιο ἀϊοαπέαν. Υ͂. δὰ 1188 ἃ 1. 
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000 ᾿ ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΝ ΕΤΉΙΟ. 
" 

Ἐπ ΣΌΝ 
ος α, 

Ἔ ΩΝ γὰρ ἔνδεια γεγένηται, οὗ γένοιτ᾽ ἂν ἀναπλήρωσις. πρὸς δὲς 9 

...., ον τοὺς προφέφοντας τὰς ἐπονειδίστους τῶν ἡδονῶν λέγοι τις ἂν 

δ να. Ἀδὰ νᾶμα ὅτι οὐκ ἔστι ταῦϑ᾽ ἡδέα" οὐ γὰρ εἰ τοῖς κακῶς διακειμένοις 
ὰς λυ κα ᾿ ἃ Κδῳ! -. Ὁ ᾽ ς 

ΠΠ ἡδέα ἐστίν, οἰητέον αὐτὰ καὶ ἡδέα εἷναι πλὴν τούτοις, καϑάπερ 
᾿ ᾿δὲ . τ ͵ ς:Ξ ἢ." Ἥ ,. ΕΓ) 3 

: οὐδὲ τὰ τοῖς κάμνουσιν ὑγιεινὰ ἢ γλυκέα ἢ πικρά, οὐδ᾽ αὖ 
2“ 3 Ὁ. ΔΔιοὺΡ7ὺὺ ᾿ ᾿ ῃ Ἐν πὰ - Ὁ δ - δῶν 
; δ λευχὰ τὰ φαινόμενα τοῖς ὀφϑαλμιῶσιν. ἢ οὕτω λέγοιτ᾽ ἄν. 

Γ Α ςς ᾿ ᾽ 

ὁτι αἷ μὲν ἡδοναὶ αἱρεταί εἰσιν, οὐ μὴν ἀπό γε τούτων, ὥσπερ 
Ν , ΜΝ 

καὶ τὸ πλουτεῖν, προδόντι δ᾽ οὔ, καὶ τὸ ὑγιαίνειν, οὐ μὴν ὁτιοῦν 
τν κ -» " ς , ͵ 

τῆν, φαγόντι. ἢ τῷ εἴδει διαφέρουσιν αἵ ἡδοναί; ἕτεραι γὰρ αἵ 

28. ἡδοναί;}) ΒΘΚΚ. οοἴοι ροβὺ ηδοναί. 

20--831. 7ορέφιιο ἐδ, χιυὶ αἰνογϑα φοηθγα 6886 τὸ ἀγαϑὸν οἱ τὴν 
ἡδονὴν ἡπᾶς ργοϑαγὶ γιξαπ ψιοώ δι 1 {μ)068 ιιαθάαῃι ἡδοναί, απὲ γο- 
ϑρογιογιανιη μιογν 6886 ἰδία8 ἡδονάς (---κν 26), αἰ ὸ τὴν ἡδονὴν φινίαθηι ΡῸΥ 
86 δὲ ἦγ 7υϊ8 ϑομιίην 6886, ργαυϊίαίοηι ἴῃ γεδτι8 ἐαγιην 6586. τὐθᾶ {Πα 81} 

φοίϊέα (---ν8 38); αὐ αἰἱοογιάνονν αἰ 76 }}6 τὰς ἡδονάς, μ ϑοηπας 8ἱηὲ Ποη- 
δέαξίδ ῬΥῸΡΥ ἴα, Ῥτγαῦαε υἱξογίηι --8 81. 

20 5. πρὸς δὲ τοὺς προφέροντας τὰς ἐπονειδίστους. .. 50. καὶ ὧδε 
δεικνύντας ὅτι ἡ ἡδονὴ οὐκ ἀγαϑὸν β6ὰ οὐ τἀγαϑόν. ΤΙαΐογ τοὺς προ- 
φέροντας οὖ Ῥ]αὔομθτη 6888 ΟΡ ποὴ ρΡοϊθϑὺ ν. ΡΒ1]ΘΌ. 44.-- 46; αὐδη- 
αὐδιη ἰάθη 1116 τὸ ἀληϑὲς οὐ τὸ καϑαρὸν τῆς ἡδονῆς ΔῸ ἰ᾿ἰδίο σΘΠΘΙΘ 
αἰιρσθηΐου ἀϊβυϊηχιῦ 10. ὅ2 6 86. 

φῦ, ὅτι οὐκ ἔστι ταῦϑ' ἡδέα. ῬΙαμδ πᾶθο ἴῃ θᾶτα βϑηὐθηξίαμα ἀϊοίω 
βΒαηὺ αὐ οὐ Η 18 ᾿ηνθηϊπιαβ οὖ ἴῃ αὐ δύ! ροβϑύ. Υ. 1162 Ὁ 81 
αἵ δ᾽ οὐδ᾽ ἡδοναί αἴαπθο 1116 ἃ 21 ἡδέα δ᾽ οὐκ ἔστιν. 5] ἸρΊταν 588 
ποη βαπὺ ἡδοναί, π}]10 ταοᾶο οἴἴθούπμηι θυ ἤθη ὈΟΠπδ, 6586 αὐδθοῦπαιθ 
Βιηῦ ἡυοαπᾶδ, 

οῦ--28. ἢ οὕτω λέγοιτ᾽ ἂν... φαγόντι. Ηδπο πὐκῆθας Τα ΟΠ 611, 
αι βηρίθαν τὴν ἡδονὴν ἴα, ΤΥ 860. ΘΟΠΒΙΔΘΙΆΥΙ ΡΟ5886. αὖ ΟἸΠἷπΟ ΠῚ 
αὐδοταῦαγ ἀπᾶθ οοτηραγαΐε, βιῦ, πθὸ το Καὶ Αὐἱβῦ. ρϑυβθοαθαβ δῦ πθατ6 
ὉἸ1ὰ5 Ῥουρθηαϊῦ. Τμαατῦ βοι]οθῦ δοῦμηῖπθ ααἱ ζῶ 8. 1118. ϑϑῦ. 

21. 38, Ῥαυθοῖρι8β προδόντι -- φαγόντι νἷὰ οὐ ταϊΐο αὐυᾷ δᾷ τὸ 
πλουτεῖν --ἶ ὑγιαίνειν ῬοΥγθηθαμ δἰ ποίαθαν; ἀαύνι ργϑθάϊοαῦο αἱρεταὶ 
γ5 36 ἀουοπύαν. Οὐ μὲν ὁτιοῦν φαγόντι: αὐἱὰ Θηΐπι, 51 αὐἷβ νᾶ ]6γ6 
σαρίθηβ ἀνθρώπων Ἀρέατα ἄθγογαγθ νϑ]ὺ (1148 Ὁ 22.-- 26). 

28---31. ἢ τῷ εἴδει διαφέρουσιν... Ὁ]δίπιο Ἰοοο, αὖ ρᾶ: οϑβὺ, 1ὰ 
τοβροπάθίαν. αὐοὰ ρ]θυυιαιθ ρ]δοθὺ αὐ] 1βδιτηαηαθ δά τοπὶ νἱαθύαν, 
Νρο ἤϑθοόθϑβθ δγδὺ ἤᾶπὸ ἃ Ῥυϊτηῶ ταὐοηθ γ8 21--3ῦ 5θ]ηρῚ. ὕπῶπι Θηΐτη 
γἱδιη 6886 ααἃ ἃ γον ββίτηδ, οὐ πομπθβυϊβδι πη γοϊαρίαϊθ ρῥυΐταο δα ταΐπυ8 

: γϑιῶβ οὗ ρυϊᾶβ, ἀθίηαθ δὰ θϑ απαᾶθ πθ ποιηΐηθ αὐἰάθηῃ γο]αρία δ 
ἄϊρπα 810 ἀοβοθηδαύαγ, ἰὰτὰ το8 ἀοοθῦ ἔὰπὶ Η 18 Ἰορίτηυβ ν. δὰ 1182 
Ὁ 81; οὖ οἵ, Καὶ ὅ. Αρηϊδῶ γοῖὸ δο βρϑπθυῖβ αἀϊνθυβιίαίθ αὐ τῷ εἴδει 
διαφέρουσι, δὶ Ἰωυἀεδουθυβ τῆς ἡδονῆς οαπὶ δαούουθ ΠὈγ] Ἡ 12 866. 
ἀϊοθπάσμι δυϊύ, σϑπὰβ ρούϊα5 αὐυοάᾶδιη τῆς ἡδονῆς ϑυταπηαχη Ἰηΐθυ ὈΟηδ 
6880 αὐδηὶ Ομμηΐηο τὴν ἡδονήν. Ουἱ δοπύθηνίαθ, πὶ [Ὰ1101, οὖ ἴρ88 
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κι ἀπὸ τῶν καλῶν τῶν ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ησϑῆναι τιτ8ν.9 
Ὧν ἢ -» τ κ ὧἱ 

τὴν τοῦ δικαίου μὴ ὄντα δίκαιον οὐδὲ τὴν τοῦ μουσικοῦ μὴ ὄντα 80 ὝΣ 

ἐ μουσικόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐμφανίζειν δὲ δος ὁ ἃ- οὕς. ιλ 

κεῖ καὶ ὁ φίλος, ἕτερος ὧν τοῦ κόλακορ, οὐκ οὖσαν ἀγαϑὸν ἐρξοσιν Θϑς ΣΝ 
τὴν ἡδονὴν ἢ ἢ διαφόρους εἴδει" ὁ μὲν γὰρ πρὸς τἀγαϑὸν ὅμε- ΤΩΝ : 

λεῖν δοκεῖ, ὁ δὲ πρὸς ἡδονήν. καὶ τῷ μὲν ὀνειδέξεται, τὸν Ὁ τὸνϊν ΓΟ 

δ᾽ ἐπαινοῦσιν ὡς πρὸς ἕτερα ὁμιλοῦντα. οὐδείς τ᾽ ἂν ἕλοιτο ξῆν ΕΝ “ΣΤ ΕΟΞ 

παιδίου διάνοιαν ἔχων διὰ βίου, ἡδέμενος ἐφ᾽ οἷς τὰ παιδίάξΉὨ ., -. ὁ 

κά Ἐξ οσΣ πενὸνς Ἀἱ 82. ΚΡ χαὶ φίλος. 88. ΚΡ ἀν ἡ διαφόρους. 
1. ΚΌΜΡΟΡ οὐδεὶς δ΄. 

Επάοχιιβ Πἰθοηΐθυ αἀβο ρα Ἰξασ : δέ ϊὲ θπΐπὰ Ἡ] 8110 πλῖπτβ οὐ ἀθογθί μη 
67]05 δὲ αὐριιηθηίαϊίο 1112 Ὁ 9-ΤἸ Υ͂. 1168 Ὁ 29 -- 82. 

29, καὶ οὐκ ἔστιν ἡσθῆναι τὴν τοῦ δικαίον μὴ ὄντα δίχαιον ἀξ ῬΟΑς 
,. 6. ἀκολουϑοῦσιν αἴ ἡδοναὶ ταῖς ἕξεσιν. ΟΥ, 1099 ἃ 18 οὔτε γὰρ δέ. 
καιον οὐδεὶς ἂν εἴποι τὸν μὴ χαίροντα τῷ δικαιοπραγεῖν... 

1). 1118 Ὁ 81--Τἰτ4 ὦ 12. τῖα ΘΟΠΙΠΙΘΙ ΠΟΥ ΠΌΕΣ ππᾶὰθ 810 μιῸ- 
ῬΑΌΪῈ τὴν ἡδονὴν αἰδοντθ ὦ Ὀοπο; ἢπίβατιθ απδθβέϊοηὶ 
᾿προ αν. 

81. 1174 ἃ 1. Θυοᾶ τποᾶο οοπίτα τοὺς προφέροντας τὰς ἐπονει- 
δίστους τῶν ἧἡδ. οὐ Ῥᾷθῃθ ἴπ ἴανογθπι Επιᾶοχὶ ἀϊοῦύαπι θββθ νἱἀθθαῦαν 
ὅτι τῷ εἴδει διαφέρουσιν αἷ ἡδοναί, Ἰαγα 1Ἰΐα σοπβττηδέαν απαβὶ Πΐο ἸΟΟυ5 
τα ᾿πηρούπη ἴῃ Ηραοπῖοοβ οι πάγη ἐπιουιὺ οἸθοῦπθβ. ϑισηιῆοαξαν θηΐτη 
Ρεγϊου]ῶ καὶ γβ 82, οσοσ! αὐϊοποιι δα ργοθαπάδιη τὴν ἡδονὴν οὐκ οὖσαν 
ἀγαϑὸν Ἰᾶτὰ Ρυΐπβ 6886. ΘΟΠΥΘΥΒΆΤΗ. 

82 5. οὐκ οὖσαν ἀγαθὸν τὴν ἡδονὴν ἢ διαφόρους εἴδει (οὔσας τὰς 
ἡδονάς). Θαῦπτη ρθγ βϑπίθηψίδτι ὅτε διάφοροι εἴδει ᾿Ιοοαῦ σοπβθσα ἧδο-" 
νήν τινὰ Ὑ6] Βυϊησητιπι 6886 ὈΟπαπὶ (Υ. 84 νβ 38-- 81), ἰδέα νοσυϊα ἢ 
ΡΆΘΏΘ Ὀδιγᾶδ, μρροὴ Ηἶδβὶ γὸχ τὴν ἡδονὴν ΘΧρ]οαπᾶδ 510., οὐππθ. σΘητι5 
6}15 ΡΓοτηϊβοιιθ. 

848. πρὸς τἀγαϑὸν ὁμιλεῖν -- πρὸς ἡδονήν. 6 αββοπίαζοτιιπι ἰη- 
ἄο᾽ο ν. δὰ 1127 ἃ 8:- δὰ αποᾶ Θῃΐμ ἱρβὶ πύθῃ! βαηδ, οοπϊηρσοί, 58] 
ῬεΪαΒ. αἰ θυῖβ Ἰποαπαϊ ἔπθυϊηῦ. Ουϊὰ νογὸ οϑῦ ατιοα γϑοὐϊββιτηᾶ πᾷ ΘΟπη- 
Ρδιδέϊοπο οὐἱῦ ρτοθαΐιη Νϑῆῖρθ Ῥ]θυίβαπθ (δὰ φιλουμένοις 86 κο- 
λακευομένοις) αἰϊαἃ ὍΟΏΟ 6386, αἰϊαα Ἰπουπάμπηῃ; γ6] θ886 ααΐθιβ νἱᾶθ- 
αὐπν θοπατη αποα ποθὴ 510 (φαινόμενον γὰρ ἀγαθὸν ἡ ἡδονή ν. 6..σΥ. 
1118 ἃ 84) 

1-4 ϑυπὺ ἡδοναὶ αἴὰ8 πθπιὸ ααἱ β8πῈ8 510 οοποαρβοδῦ. 
4-ὃ8. ϑυηῦ Ὀοπὰ αα88 οχορύαία θββθιξ, οὐϊιηβὶ 1} ἡδονῆς βθοιμη 

ὐἰουγθηῦ. 

2, παιδίου διάνοιαν ἔχων... ἡδόμενος ἐφ᾽ οἷς τὰ παιδία (ῆδον- 
ται): διὰ ἀπθὴη ἈΡρΡομϊθαΣ ὃ χαίρων ποιῶν τι τῶν αἰσχίστων. Νοο πο- 
αὔτ ᾿παϊσηαπι ϑϑῦὺ ατιᾶτη βᾷθ 06. ραγνα]οῦατη τηθπίϊο οὔσῃ οοπίρτηξα βεΐ. 
ΠΙχουῖβ ΠΠ1ὰ5 δεύα β ποτηΐηθβ, Ἰϑθῦοβ αὐδϑὶ Ῥυϊμῖβ ἱπρσθη] οὐ θυ ἰοπῖδ 
μ]Θ ΒΒ: Ὀτι8, Ππυθη]] ἴον ἀοβροχίββθ θᾶτη, απ τοᾶο ἰρϑὶ ϑρτυοβεὶ ουϑηῦ ἴη- 



002 ᾿ ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΝ ἘΤΉΙΟ, 

εἴ αϑῶὼς οἷόν τε μάλιστα, οὐδὲ χαίρειν ποιῶν τι τῶν αἰσχίστων, κι: 
τ τε οος; μηδέποτε μέλλων λυπηϑῆναι. περὶ πολλά τε σπουδὴν ποιη- 

ὅ σαίμεϑ᾽ ἂν καὶ εἰ μηδεμίαν ἐπιφέροι ἡδονήν, οἷον ὁρᾶν 
μνημονεύειν εἰδέναι τὰς ἀρετὰς ἔχειν. εἰ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
ἕπονται τούτοις ἡδοναί, οὐδὲν διαφέρει" ἑλοίμεϑα γὰρ ἂν 

ἐαηύϊατη ; τηϑ τι] ΟΥἽΒ θέα 8β 6886, 51 ποῸη ἀρδίάθγαγθ, δὲ ἀΠίρθυθ οῳ οὐ 
θυ ΒΌΒΡΙΟΘΓΘ αὐαδθ οὕτῃ ἱπξαμυϊᾶ ουαπθβουαηύ. Υ. 1811 ἃ 14 5. ἡ Βοηο- 
τοι ΔῸ 115 Βαπᾶ ρούϊπητμβ ὧν τις πολὺ καταφρονεῖ ὥσπερ παιδίων ἢ 
δηρίων, αὐδρτορύοι πθο οὐδεὶς αἰσχύνεται παιδία καὶ ϑηρία 1384 ἢ 34. 
πολλὰ φαίνεται καὶ τοῖς παιδαρίοις καὶ τοῖς κάμνουσι καὶ παραφρο- 
νοῦσι περὶ ὧν ἂν οὐϑεὶς νοῦν ἔχων ἀπορήσειεν 1914 Ὁ 29. τὰ περὶ 
τὴν διάνοιαν οὕτως ἄφρονα καὶ διεψευσμένα ὥσπερ τι παιδίον ἢ μαι- 
νόμενον 1828 ἃ 82. πἰτηϊατη τὸ διάστημα ἰπίογ θυτῃ ααἱ τὴν διάνοιαν 
παῖς ἐστιν οὐ Ἰηΐου γίστιπι ἀαδπὶ αὖ βοοϊθύδβ ἰπῦθυ 1105 6886 ροββὶὺ 1160 

Ὁ 26 5ᾳ.; ἐπὶ τὸν βίον ὃν ζῶσιν ἔτι παῖδες ὄντες ἀνακάμψαι πάλιν 
οὐθεὶς ἂν ὑπομείνειεν εὖ φρονῶν 1910 Ὁ 29, ὅσα ἡδέα τοὶς παιδίοις 
ἡ παιδία ἁπλῶς οὐκ ἔστιν ἡδέα 1228. Ὁ 230. 21, οὐδὲ παῖς (ποπ τιδρῚ5 
αὐδπὶ ἃ] ἰὼ δηΐτη8}18) εὐδαίμων ἐστίν 1100 ἃ 2. τὸ αὐτὸν αὑτῷ φίλον 
εἶναι τιθὸ ζῴων 60 παιδίων οΘ8ῦ, αἀποπίδτη τπιηΐπβ ΟαρΙ αἰ πἶβ νἱ ἀποσηΐαν 
1240 Ὁ 88. ᾿ηϑονγίονα διηϊοϊ ΐθ σθηθτα καὶ ἐν παισὶ καὶ ϑηρίοις καὶ τοῖς 
φαύλοις ἐγγίνονται 1238 ἃ 88. ΟἸμηΐπο γϑγῸ απππὶ δὰ νἱτη ἐπιϑυμίας 
γ6] ϑυμοῦ, δὰ τὸ ἑκούσιον οὖ τὴν προαίρεσιν, δᾷ τὸ πράττειν οὐ τὸ 
βίαιον, δᾷ τὸ ἡδύ, ἀδπίαπο δα τὴν μουσικὴν βρθούαἰαν, γΘ]Ἰα δ, ἀπΐ τη] 18, 
(γ61 ξῷα ν6] ϑηρία) αἴαπο τὰ παιδία Θοάθτη Ἰοθ0 βαηῦ, δῸ δυιτηδηϊίαῦθ 
γΘΠΟὐΙΒΒίη0 ν. 1119 Ὁ ὅ 8.; 1111 ἃ 25. 26; 1111 Ὁ 8. 197 Ὁ 7; 1224 

ἃ 2ὅ--80; 1286 ἃ 1- 4; 1841 ἃ 1ὅ 5. ΟΥ ῬΙΟΌΙ. 896 Ὁ 39 5... 4υ86- 
οαπαθθ ἥμερα βαπὺ, Ρῥυΐϊσηστη ἄγρια μᾶλλον ἢ ἥμερα 8586 5Βοϊϑηῦ"“. -- 
Θυδθ οὐηηΐ, γοιὸ αὐϊάθηη βαηΐο, 5864 ἴῃ τηϑὶδηὶ ρῬαγΐθηι νοῖϑθᾶ. Νθο 
ἔφοῖθ. ααϊδαῦδηη 8105 ὑοῦ οχ ϑᾶψθβο ροβαθυῦ ἰοθὺβ ααϊθαὰβ ἀθοϊαγοίαν, 
πηᾶθ οαγὶδαβ ΡΥ α]ΟΥατη ποὰ ρα ρϑιθηΐθβ ὑαηύπμιμ πϑβοδῦαν, πϑᾶτιμη 
ααὶ Βαῦ. αὖ ἃ αποάδηη ῬγΥῸ Θχθιρ]αυῖ Ὑἱγῖβ Ῥούπαθυιῦ ΘΟΙΩΤΗ ΘΗ 811. 

ὅ. καὶ εἰ μηδεμίαν ἐπιφέροι ἡδονήν: γ8 8 καὶ εἰ μὴ γένοιτ᾽ 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἡδονή. Ἠδθο 80 60 ἀϊοίω βαπὺ ουϊ πὸ ἴῃ τηθπύθπη ααϊάθιη 
γοηϊὺ δῃ ἕογτίθ ἡδονὴ εἰ ἴρβὼ ἡ ἐνέργεια, ἂν ἦ ἀνεμπόδιστος (1168 
Ὁ 10--12); αὐδὸ οηΐτη τϑοθηϑθηθα οἷον ὁρᾶν...“ βαηῦ ἐνέργειαι. 
ΕΠβοῖϊδαν αΐθπι Εἷπο ΗΠ] Δι ρ]ὰΒ πἶβὶ ,, ΠῸῚ ΟΠ]ΠΘ ὈΟΠιπ), αποᾶ καϑ᾽ 
αὑτὸ Ῥοπυμῃ οϑὺ, ἡδονὴν 6886. ϑβο]οϑῦ ὕπτη τὸ φρονεῖν καὶ δρᾶν ὕπτι 
ἡδοναί τινες τϑοῦθ υἱἀοθαπύαν 1096 "Ὁ 16---19. ..καὶ μονούμενα διώκεσθαι" 
Ἰάθοαπο καϑ᾽ αὑτὰ ἀγαϑ'ὰ 6886; δ΄ τηα]ύω ογωπὺ 1097 Ὁ 1- απδ0 οὐ 
ϑαῶ οαπβῶ οΘχρούππξαν (μηϑενὸς γὰρ ἀποβαίνοντος ἑλοίμεϑ'᾽ ἂν αὐταὶ) οὐ 
Ῥγορύθυ. βαμησήθτη Ομ. 86 ἰαῖθαν Ὁ ἰηϊῦο ἢυ}]. οδρ. Ἀρτναραξαν 
ααδαϑίϊο τὼ ἀθπηηῦτη θχρθάϊθίαν, 51 ΒΟΙΥΘΥΙΤΩῸΒ πότερον διὰ τὴν ἡδονὴν 
τὸ ζῆν (ὁρᾶν μνημονεύειν εἰδέναι κι τ. 1.) αἱρούμεϑα ἢ διὰ τὸ ξῆν τὴν 
ἡδονήν (111 ἃ 18). Ουἱᾷ Θδηΐμι οὐδοῦ ααἱπ τὰ σπουδαστὰ 1Π|ὦ νβ8 4 8α. 
βατπιπ| ΒΟΠΟΥΘπὶ μα Θαπὺ, Βαταμηιπι γΘ1Ὸ Ὀοπατα ἡ ἡδονὴ 510 αὐ ἱπᾶθ 

φρυοῆυδὺν 
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-» ᾿ ᾿ ΄ ΚΟΥ Φις" ὧν ς ΄ ᾿Ξ ᾿ 3 
κ᾿ ταῦτα καὶ εἰ μὴ γίνοιτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν ἡδονή. --- (ὅτι μὲν οὖν οὔτε τιτ4 8 

3 " δ ᾿ » - , - " 35 
τἀγαϑὸν ἡ ἡδονὴ οὔτε πᾶσα αἵρετή, δῆλον ἔοικεν εἶναι, καὶ 
ἰκὰ , δ Α 3 δ τ ’ -" δ“ τ δα ἐδ 

οτι εἰσί τενερ αἱρεταὶ καϑ' αὐτὰς διαφέρουσαι τῷ εἴδει ἡ ἀφ᾽ 10 
τ 
ὧν ἢ). τὰ μὲν οὖν λεγόμενα περὶ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης ἵχα- 

νῶς εἰρήσϑω. 

8-11. (“ὅτι μὲν -- ἀφ᾽ ὧν ἢ οὖ οουγταρία οὐ βαδρθούδ,. 9. τἀγαϑὸν)] 
ΚΡΜΡΟΡ ἀγαϑὸν. 10. 11. εἴδει --- ὧν] ΚΡ τυ. ἧ δεῖ ἀφ᾽ αὑτῶν. 
11. 12. ἱκανῶς] οτχι. ΚΡ. ἱ 

8--12. Ῥυδβ [ιᾶ806 6586. ΟἸδιβι!δθ ΟἸΧΟΥΪΒ. ἀπῖτιθ οορ 18. Φυδγαπι 
Ροβέθσυϊοσθ τὰ μὲν οὖν λεγόμενα εἰρήσϑω “ γΥ8 11. 12 ἱπαϊοαῦαν ἦδτα 60 
Ῥδυνϑηθαμι 6886 αὰὸ θπάορθαίαν: τὰ δ᾽ εἰρημένα περὶ τῆς ἡδονῆς ἐπέλ- 
ϑωμεν 1112 Ὁ 1. ϑοα ρῥνδούθι. πᾶπο οὖ δἱῥθυΐ Ἰοοὺβ δῦ: νυἹᾶϊπηαβ ΘηΪΠ 
ἱπᾶθ ἃ αὐατίο Βτιάοχὶ ἀιρυτηθηΐο (1172 Ὁ 26 54.) τὰ λεγόμενα αὐδθατθ 
1, δπαυγαΐα 6586, αὖ δᾷ βίπραϊω δἀἀογθίαν Ῥθὺ αποά το] θυθηύαυ ; Βα Ὁ 

᾿ βπθιῃ γϑῖὸ 1118 Ὁ 81 βαα. δαἀ]πποία 6886. απδθ οἱπηΐπο ποπ Θβϑθηῦ λεγό- 
ἐ μενα, 584 6 ἃ λέγοιτο ἂν γ6] ἃ δοκεῖ (1118 Ὁ 2ὅ. 81). Τέδαπθ απδθ 

γέ νεϊαὺ Η 2 οὐ 8 βϑραγαῖα θχροῃὶ 80]θηῦ, πὖ Ῥυϊαβ Δ᾽ οσαπι Ρ]ϑοῖία, 
ἀρίμαθ ἀϊα]θοίϊοο τόσο ἱρβίαβ βουϊρύουϊβ ἀπορίαι δχρ]ϊοθπύασ, θὰ απο- 
ἀδιητηοᾶο ἴῃ ἀπὰπῃ πο οἀραῦ θομ)απούα, βαηῦ. Οποάβὶ ἰρίθαν. ἰ8}15 α18- 
ΒΟΙΘΙΩ͂Ι ταύϊο ρδουοσαῦ, Ποθραὺ βᾶπθ πὶ ἔπ ρυδθίου Πα, τὰ μὲν οὖν 
λεγόμενα ..." οἰϊατα 68 ΘΟΤΩΙΘΙΟΙΆΡΕ (86 [ογύθ αἰβραϊδμαο βαὐβ υἱ- 

᾿ ἀογθηθαν ργοθαΐα, θ886 (, ὅτι μὲν οὖν...“ ν8 8---11), ἀυπηπιοᾶο 7 τὰ 
ἔ ογωηὖῦ ῬΓΟΌΘΌΙα. ὙΘΥαμ ΘΠΪΤΊΥΘΙῸ 5] γοχῦα 11 ὅτε μὲν οὖν δὰ ἰούπηη 

οδΡ. 2 τοϊαύδ ἔπαθυϊπῦ, γθρουϊτη 5 ἴπ ρυΐοῦθ αὐἰάθτη ραγΐθ ἀϑαπθ δὰ 1178 
Ὁ» 3ὅ βϑῃξθηίίαμι ὅτι ἡ ἡδονὴ τἀγαϑὸν ἀοίοηβατα ρούϊαβ αὐϑτα γϑἕα θαι 
6886, ἴπ οχύχοσηῷ δαΐθπι ρᾶτίθ (---1174 ἃ 8) 81] οἰδῆοὶ πὶϑὶ δῦ αὐϑβαδιῃ 
ἡδονὰς 6588 αἀπ88 ΠΟΗ 5βἰπὖ ᾿ηΐθυ Ῥοπδ, ἀπὖ θοπῶ αὐπϑοάδιη απαδ πα]Π]ἃ ἡδονῇ 
ϑἀαϊδᾶ ΡΘΥ 86 θχρϑίϑηξυαγυ. Εσρὸ αποὰ ῥυϊσηθτη 18 π| ουϊοῦαπι 6886 αϊοῖσαν 
ὅτι οὐ τἀγαϑὸν ἡ ἡδονή (νβ 8. 9), ἃ 6ο ὑδμξαμη βθηϑὰ υϑυπτα οϑὺ (00 
ἰδ}15 βοπζθηύ πο αὐἱάθη) ΟΡΘΙΒ ἰΙοθ0 νἱχ Ὁ]]ὰπὶ ἀϑατη Πα ΘΙ 56. πὸ π 

: ΟἸΠΠΘ ῬτΟΙΙΒΟῸΘ ἡδονῆς 86 πὰβ ΒΌΤΩΤΗΤΙΠ 6856. ὈΟΠῸΠΙ““: αὐϑδ1 ΠΟ 56 5 

: ΒΌΡΘΓΟΙΘ. βοίϊδτητιβ, πθαὰθ ἐνέργειαν ΟἸηηθτὰ πΘαῸ8 ἴρϑατη ὈΟΠῸΠῚ ΟἸΊΠΘ 
ἁπλῶς 6588 Βοπαχα, ΠΘαΠῚ Βαμα ὈΟπατη. πῶθ αὐπΐῃ ἴα Β1ηὖ, ροτ- 
αἰΐαχα ΟΡΘΡΆτι ΘΆ80 Ῥαΐο, αθδτῃ αὐ] ἴῃ ἱπύθυρυθύδπα!8 ἴαυθ ΘΙ πθη- 

: αἷ5 ῬτοΧ τη ῖ8 γΘΙ 5 »»αἱ ὅ ὅτι εἰσί τινες αἱρεταὶ καϑ΄ αὑτὰς διαφέρουσαι 
ἱ τῷ εἴδει ἢ ἀφ᾽ ὧν“ Ῥοβαοτῖθ. Αὐῤ οηΐπι Ἰοηρθ Αἰ Πσϑηῤίουθ οὐ Ῥ]θηΐουθ 
᾿ ἀἰδραϊαξίοπο ΟΡαΒ οταῦ αὐδτη 111ἃ απ 1178 Ὁ 81 58. Ἰορστύαγ, ααὺ ρυϑθα!- 

ΟΔΥ ποὸη ρούθναὺ τηϑηϊξθϑέθτη 6888 αποᾶ γ8 8 τηϑηϊοδίύμτη ο886. αϊοϊξατ. 
Δῃ Ἰρβῖπιβ Αὐϊβϑυοὐθ! 8. βθηύθηὐ8, απ οαΡΡ. 4. ὅ Θχριοδηΐαν, τὴν ἧδο- 
νὴν ὑοΐο αὐδδὶ ΘΟ0610 ἃ ὈΟΠΟ ἀἰγοσθάχο 6586 ργορδίυν --- Θυαδ ἴῃ 16 αὶ 
ῬγΟΌΔΌΙΙΩ ταθηΐθ θχοορστύατο γοϊαθυῖῦ, ἴθ ρΆ6 16 οοπίγδγίαβ ρανῦθβ ἀἰβύσαθ- 

᾿ αν. αοᾶδὶ ϑηΐπι Ἰα ροθαὺ ἀιαλνκρικῶς ὃν ῬΟΠΟ Ἰοῃρθ τὴν ἡδονὴν τοτηο- 
3 γΘΙΘ, ΘΧ Ἰρβούθτα ΝΊΟ. αὐδϑὶ ἀρραγαῦα ταὰϊύο σγωνίοτο, δυρατηθηΐδ, ΒῈΡ- 

ρΡϑίθοδπῦ αυδπι αυδθ 1118 Ὁ 81 5. Ἰθρτιπύαν. ὕπυτμα Ἰαπαδυθυῖτη ἸοΘΌτη 
τοῖς πολλοῖς ἡ ἀπάτη (ὗ περὶ τὴν βούλησιν) διὰ τὴν ἡδονὴν ἔοικε γίνε- 
σϑαι᾿ οὐ γὰρ οὖσα ἀγαθὸν φαίνεται 1118 ἃ 838 85. Τιαπραθὺ φγοΐθοϊο 

ὙΨΨΎΥΥ ΦΑΡΑΝ ὙΠ ΣῚ 

ΨΥ ΤΊ 

᾿ἄω) ς ἘΜ -» 



-- 
(4 λ.τ8-. «ΕᾺ 004 ΑΠΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ἘΤΉΠΟ. 

5... ’, τὰ - »Ὲ “προ 8. τί δ᾽ ἐστὶν ἢ ποῖόν τι, καταφανέστερον γένοιτ᾽ ἂν ἀπ᾽ κα: 
ἐιὶς.««ἰλ- 3 » 3 » ὑπ . ε δ ς -» 

μρ έζε ρος ἀρχῆς ἀναλαβοῦσιν. δοκεῖ γὰρ ἡ μὲν ὅρασις καϑ᾽ ὁντινοῦν 

᾽ " δέω ὦ μι ξιωι Υ̓ -. Ἄα: τ 

ἑ 

7Ταχία Βᾶθοὸ δυρυχμηθηΐατῃ ᾿ἰϑυπα ἃ αἸβουϊηιῖηθ ᾿πῦθυ διηϊοαπι οὐ δα] ὔου θη 
Ῥϑυψαμα. ΑὉ αἰξογᾶ γϑῦὸ Ῥαγῦθ οὐϊϑηι τηϊητβ ἀπ 8 18, ααΐπ Ῥουταα 
ἐπουιηῦ ααἱ ααστη ὙΘΥΘΥΘηδΟΣ ὯΘ ΒΕΓ ὈΥδθοθρύου οαρὶθθ Καὶ 2 Ῥᾷβθπο 
δὰ τοὺς ἥδονικοὺς ὑγδηβῖῖϊββθ νἱἀθγθῦασ, ἐδίθιη ἴθσθ οἱδαβι!αμη α8}18 
1174 ἃ 8---Τ1 οϑὺ ἀθβι ἀθυαγθηῦ, οὈ]ίδηα ἀπἀθοῦπαὰθ δογῖδου ἀθίοπαογθηῦ, 

4. Τί καὶ ποῖόν τι ἡ ἡδονή; 1114 ἃ 18- 1110 ἃ 29 (Κ 83. 4. δ). 

Δ, Τοιρουΐβ ταὔύϊοθθ παῖ ᾶ, ἀπαιηαπϑιααθ ἡδονὴν ἀποαιο ἔθπι- 
Ροιθ ὅλον τι καὶ τέλειον 6886, ἰάθοαθ πθὸ κίνησιν πθὸ γένεσιν 
“ἃ ΠΠ]ῶτὰ ρουθπθυα οβύθπαϊθαν 1174 ἃ 18--Ὁ 14. 

Β. Δᾷ τὴν ἐνέργειαν ρῬούϊι8β βρθοίδπάμμι, 51 ααἰ8 παύαγαπι 6118 
ῬΘυβρίοοσθ νοϊαθυιϊδ. ΟἸηηΐπῸ Θηΐπὶ ἐνέργεια 6, αὐδθ ππάϊατθ 
Ῥθηθ παροὺ, ρογβοϊθαν οὖ δοπβατητηδίανῦ ῬῈῚ βιιθποΐδιη απδδὶ 
ϑαδτη ἡδονήν, αὖ ἡ ἡδονὴ ἴρβὰ νἱάραύι θ8856 τὸ τελειοῦν τὴν 
ἐνέργειαν ὡς τέλος ἐπιγιγνόμενον --ΤἸ1ὅ ἃ 8. πα ἀρραγοῦ, 
ὕσμη ΟἿ πῸ}1ὦὼ ἡδονὴ ρογτρούπα 5 (αθαὰθ οπῖπι ἐνέργεια τ]ὰ 
᾿ππηϑ 8) ὕπμη ΟἿΣ ΟἸΉΠ68Β δα θἅπὶ ἔθγϑηῦαι (δα ἰάθη ὙἹΥΘΙ6, 
αποᾶ ἴῃ. δοίϊοηθ αὐδᾶάδηη ροϑιθιιπι δῦ, Οὐ μ68 ΘΟΠΒΟῸΡΙβοιῃ) 
--͵τ͵1τ1ὅῦ ἃ 10--ὧ 21. 

Ο. Ῥοιποηβίγα δ, πρϑοθβδιθαϊπθ ᾿πύρυ τὴν ἐνέργειαν οὐ ἴπΐον τὴν 
ἡδονὴν Βροαυϊδο ἀϊγθυβῶ ροπθῖὼ τῶν ἡδονῶν 6886. ΡΥ Ϊτητι 
Θηΐτη ἀἰϊνουβᾶθ βαηῦ αἵ ἐνέργειαι, οἸρὸ οὖ αἵ ἡδοναὶ ααἰθι5 
1186 ὁοπβατητη ιν ---Ἴ1 71 ἃ 38. Τοὶπᾶθ ουϊδιη γὶβ αὐϑοάδπι 
οὐ ἡδονῇ ἰποϑϑὺ ἱπηρθ!]θημαϊ δα βαδια ἐνέργειαν οοἸθπᾶάδῃ οὐ 
ἀπρθηᾶδπι: απδ8 ἰρὶῦθν δ ἀϊγουβῶ ἱπηρο! πη, Πθοθββαυο οὗ 
ἴρβῶθ ἀϊνθιβῶθ ουπιὺ --11τῦ 1. Οαϊά αὐυοά ἡδονὴ αἀπδθ Δ|1π8 
ἐνεργείας Ῥγορτῖα 510 αἰΐδιη ἐνέργειαν 1 ρ 10 αὖ ΔΙΙὰπᾶ6 οὐὐᾶ 
ἀοΙοούαὐϊομθ αὐαὰθ νἱθι μαῦθαῦ ΠῸΠ τηΐπιι5 ἃ αὐδ] θοῦ οροτῶ 
ὉΟΟΘΙΔ απϑηη ὑδοαϊο γ8] ἀο]οσο ὁχ ἱρβῶ 11ὼ ορογῶ πᾶΐο ὩὉ 
οδάθιη αἀθύθυυθιηαν ---1176 Ὁ 24. : 

ῃ. Ἐππὺ ἰριίαν αἵ ἡδοναὶ ποη ἀϊνουβαθ ὑϑηΐυμῃ 56 οάθηῃ ταὐϊομθ 
ἶ ἀϊνογβαθ απἃ αἵ ἐνέργειαι: τἱὖι α]ἴδ6. ργᾶνδο δ]δθ ρυοῦδθ βἰηῦ; 

͵ Ἡπιπ1165. Δ]ἴδ6, α]ἴδ8 ρατὰθ - 176 ἃ 8. Εὖ ΒαΡροθὶδ αὐοάσιο,. 
δθπαβ ϑηϊμπηϑηίθτ, αὖ βαθπτη ἔργον ῥγοροβίθαμι, ἴω νοὶ ἡδονὴν 
ῬΙΌΡΥΙΔΗΙ ---11710 ἃ 9. Θαξ ἴῃ 1 81 ἴπ πυθτηδηο οὍΌΠΟΥΘ. ΔΒ ΡΪ8 
οὈβουναῦαν νατιϑίαβ (ἡδονῶν): αὐἰᾶ ἰφηάθιῃ τηΐσθαμι, απατη ᾿ ἀΘπὴ 
οὐ παρῖθα οὐ τπουῖραβ ὑαηΐορουθ αἰ θναπῦ ἩἨυτηδπῶ ἡδονὴ πἷ-" 
Β1]Ο τηϊπὰβ ἀπ ουῖῦ, βο]Π]οοῦ θὰ ααδθ 6Χ θὰ γἱνγθηαὶ ταὐϊοηθ 
γ6] οχ 115 ἐνεργείαις οϑῦ, ἃ αὐᾶ8 νἱγ ποποβῦμβ ϑρθοίαὐῦ -- 
1170 ἃ 29. 

18. τί δ᾽ ἐστὶν ἢ ποῖόν τι. Οουτῖρθηθβ νοὶ οοποοάθηθιβ οϑὺ τὸ ἢ 
ποῖόν τι: Ἰρϑατα Θηΐτη βου ρὕουθη πο ρἴδηθ ἔμπρββθ ρυο 1 Ϊ6 οϑῦ, ΡΟΣ 
μ8θο οἄρρ. Ῥυΐογθιι απδοβύϊοπθιη τί ἐστιν ἡ ἡδονὴ ΔΌΒΟΙαὔδιη ΠΟΙ 6886. 
Υ͂. δὰ 1114 Ὁ 88. 

Α, 14--Ὁ 14. Εἰβὺ ἡ ἡδονὴ ΘΧ ΘΟΥ ΠῸΠΠΘΙῸ αὐδ8 ΗΪΠ1] ὑθιαρουῦϊ 
ἀοθοπῦ, πἀποαποαιθ πιοιηθηΐο βαθὺ αποᾷ Βαηῦ, 5βμθ ὑθιηροῦθ οχϑιϑυπηῦ 
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᾿ 3 τι [χ4 

κ' χρόνον τελεία εἶναι" οὐ γάρ ἐστιν ἐνδεὴς οὐδενός, ὃ εἰς ὕστερον τιτι 15 
΄ ͵΄ 2 “ ᾿ 3 ΄ δ᾽ ἔ . ἣ ἈΠΕ ἢ {τε, 

γενόμενον τελειώσει αὐτῆς τὸ εἶδος. τοιούτῳ οικδ καὶ ὄτοι-- ταν νεα 
“.- .«-- ἔτει νυν. 

ἡ ἡδονή" ὅλον γάρ τί ἐστι, καὶ κατ᾽ οὐδένα χρόνον λάβοι τις ν᾿ 

ἂν ἡδονὴν ἧς ἐπὶ πλείω χρόνον γινομένης τελειωϑήσεται τὸ 

ε εἶδος. διόπερ οὐδὲ πλυνις ἐστιν᾽ ἐν χρόνῳ γὰρ πᾶσα κίνησις ἣν οὐοῦτι ΕΞ 

καὶ τέλους τινός, οἷον ἡ οἰκοδομικὴ τελεία ὅταν φοϑε: οὗ ον ΣΝ 
ἐφίεται" ἢ ἐν ἅπαντι δὴ τῷ χρόνῳ ἢ τούτῳ. ἐν τοῖς ἡ “Ἔν... κα 

εὐ »δρτς ᾿ νῶ 

“ΡΒ - ς »έ;τῇ ἀχῶα 

16. ΚΡ γινόμενον. 11. ὅλον] ΚΡΜΡΟΡν τέλειον. γάρ τί] Κῦ τι γάρ. (Α ἀν. μοὶ 
80. ἡ οἰκοδομικὴ] βογ. οἰκοδόμησις (ΜΡ οἰκοδομὴ, Καὶ οἰκοδομικὴ καὶ). ἡ «ὙΠ ΕΞῚ 
21. Ἢ τ τας ν ὑΜ τὰ "-Ὲ 

μὴ ἐν χρόνῳ Ὁ 8). Οπδθ 5βϑηξοπέϊα αὐἱὰ αἰοαῦ οὖ ἀποπᾶπι βρθοίοῦ, 
: οοιηραγαῖο οἀρὶθθ Μοίαρμγβίοοσαπη 1048 Ὁ 18--86 (Θ 6) οχρ]ϊοθῦαν. 
Ἵ Τὰ οηΐη ἡ ὅρασις τελεία ἐστὶ καϑ'᾽ ὁντινοῦν χρόνον τὖὖ ὑπὸ ἰθιηροῦθ 

οὐ ἴῃ οδάθιη τὸ αἰϊααῖβ ἀϊοθπᾶτβ 5ὺ ὁρᾶν οὖ ἑωρακέναι (μ60 τιΐητιβ νοεῖν 
καὶ νενοηκέναι, ξῆν καὶ ἐξηκέναι, εὐδαιμονεῖν καὶ εὐδαιμονηκέναι 1. 1. 
38. 84. 2ὅ- 27). Οὐδ τοὶ οαπεα οδὺ αποᾶ Ἠυ7τ8 σθμθυῖβ πράξεις (ΠΟ 
οηΐπη πουηΐπα αὐϊξαν Αὐἱβύ. 1Π16 γ8 18) πα] ὰγη ρυϑϑῦθυ 586 παροὺ πέρας 
γ61] τέλος δᾶ αὐοὰ ἐοπάδπῦ, απὸ ρογαποίαθ πθοθββᾶυῖο ἀθβίπθηῦ 6886 
(παύεσϑαι 1. 1. 260). ὅϑ.1 Ἰρτέαν 7118 βαπῦ πθαὰθ 1ρ886, 81 ἔογίβ ρϑὲ δϊ- 
αποὰ ὑθιηραβ οοπὐϊππθηΐαν, 6 Ῥδγεθα8 ἀπδναπι 8118 ]ΐατη δαὺ Θχοιριαῦ 
ταῦ αὐπδ8ὶ δχβρθοίθε, θομηροβῖϊαθ 6586 ἀϊοὶ ροῤουπηῦ. --- ΤὩοησΘ αἸνθυΒατη 
αἰδουι πὶ σθητιβ δῦ: αὐἰοσαπατθ θηΐτη ἐσχναίνει ργοροβίθαιη παροὺ τὴν 
ἰσχνασίαν, τιΘς αὐϊξατδπι ἴῃ δϑᾶθηη τὸ βπηθ! μανϑάνει καὶ μεμάϑηκεν, 
ὑγιάξεται καὶ ὑγίασται, βαδίζει καὶ βεβάδικεν, οἰκοδομεῖ καὶ ὠκοδόμη- 
κὲν (1. 1. 34. 8ὅ. 81). Τύδαθθ αὐ μυΐὰβ βαηῦ σὍηΘΥΪΒ ἀθηθ0 Ὑ68. Ῥ61- 
ἔθοία ἔπουῖῦ ἀτελῆ βϑυπῦ; 81 βἰῦ ρουΐξθοίω, ᾿ρβῶ ποὸὴ βαπῦ Ἰδπ. --- Αὐατὶ 
μᾶθο ἀποταπι σϑπθιτπι αἰ υθηὐϊα, ἰρβατη οϑὺ ἀἰβουίταθη ᾿πέου τὴν ἐνέρ- 
γειαν οἱ τὴν κίνησιν 1048 Ὁ 84. --- Θποᾶϑὶ ἰρίαΥ πππο ἰπ τπποάσπ πὖ 
1114 ἃ 14--19 δὲ ἡ ἡδονὴ ἀρροπίξιν τῇ ὁράσει, παπᾶ ἰοτύαϊίο ἢὺ αὖ 

ς γ8 1956. δᾶ τὴν κίνησιν τοἀδαξαγ: δἔθπμη 1Πἃ ἀθβουιρύϊομθ, απᾶθ Υ8 
: 14 ρυδϑιηΐββα, θϑὲ, 14 σϑηὰβ αποᾶ τῇ κινήσει ορροβίξαπι δϑὺ ἀθβουθθθὰ- 

ὑπν. Τδπαο ἰρίθαν 1114 ἃ 19-- (29--"Ὁ ὅ--Ὁ 9) Ὁ 14 11 αυδοβίϊο πότε- 
ρον ἡ ἡδονὴ κίνησίς ἐστι, αὐδ Ἰάὰτὰ 1178 ἃ 81- Ὁ 4 (ἃ. γν.) ροτιβύνϊοία 
οβύ, ἐγαοίαϊξυν -- ἐγιία 111, ττὖ ααπᾶθ νοῦ 6 Ἰοοὺ ΤῸΡ. 121 ἃ 81 βαη. 
αἰβοίσητιβ. Εὖ βου αὐϊάθτη παπο. ἐταοίαϊατ : πᾶπὶ αὐποα βαρτα ταῦ 
ὅτι πάσῃ κινήσει τάχος καὶ βραδυτὴς ὑπάρχει τ Ἰάθῃηι οϑὺ αποᾶ Πῖς 
ἀἰοῖθαν ὅτε ἐν χρόνῳ πᾶσα κίνησις: οἰδπῖπι,, ἐν ἅπαντι χρόνῳ τὸ ϑᾶτ- 
τον καὶ βραδύτερόν ἐστιν. 2388 Ὁ 19 5. 

20. καὶ τέλους τινός: βῖγο δὰ ἕξιν αὐδπᾶδτη γ6] οὐσίαν 5βῖνο. δὰ 
τηθίϑιη βῖνθ δὰ ορῖιβ αἱϊατιοά (απ08]6 αὐὲϊ ρτοροβίδθαμη οϑῇ) ρουριύαν. 
υοα τέλος Ἰᾶθτη οϑὺ πέρας τῆς κινήσεως γ. 1048 Ὁ 18. --- οἷον ἡ οἶκο- 
δομικὴ (ΒΕΚΚ.): βουῖθ. οἷον οἰκοδόμησις (ΜΡ οἷον οἰκοδομὴ). 

21. ἢ ἐν ἅπαντι δὴ τῷ χρόνῳ (αὰο δὰ ρμοτβοϊθπάδιη ὑοΐαπι ὙῸΠ ε 
ΟΡτ5. ουαθ) ἢ ἐν τούτῳ (απο ἢπίβ πηροπίθαν : ἦ γὰρ τοῦ ναοῦ τελεία ἢ 
γ8 25). 

ΤΡ ΎΨΥ ΝΥ ΨΥ ον ὐὐν ΡΨ ΥΩ  Σ ΚῊ γο Ὁ 

ΨΥ ΈΡ ὙῊν 
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εἰτ4 Ὁ μέρεσι τοῦ χρόνου πᾶσαι ἀτελεῖς, καὶ ἕτεραι τῷ εἴδει τῆς κὶ 8 

ὅλης καὶ ἀλλήλων᾽ ἡ γὰρ τῶν λίϑων σύνϑεσις ἑτέρα τῆς 
τοῦ κίονος ῥαβδώσεως, καὶ αὗται τῆς τοῦ ναοῦ ποιήσεως. καὶ 

90 ἡ μὲν τοῦ ναοῦ τελεία᾽ οὐδενὸς γὰρ ἐνδεὴς πρὸς τὸ προχείμε- 
νον ἡ δὲ τῆς κρηπῖδος καὶ τοῦ τριγλύφου ἀτελής" μέρους 
γὰρ ἑκατέρα. τῷ εἴδει οὖν διαφέρουσι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ὁτῳοῦν 

χρόνῳ λαβεῖν κίνησιν τελείαν τῷ εἴδει, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν τῷ 
ἅπαντι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ βαδίσεως καὶ τῶν λοιπῶν" εἰ 

; ΠΣ: ἮΝ ἀρ ρθῶ τῶ χρόνωι. 2ὅ. γὰρ] οτῃ. ΚΡ, 29. ΚΝ ἐπὶ 
τῶν αδέσεων. 

22, πᾶσαι ἀτελεῖς 80. αἵ κινήσεις: αϊοσπηύθν ἀαΐθηι θᾶ απ δὰ 
ἀραιΠοδηάθτη Ὡθοδϑβαυδθ ϑαηῦ, ἱπ αὁ ΘΧΘΙΏΡΙΟ Ῥουβιβυϊ αν ν8 28 ---27. 
Ηδθ ἀτελεῖς βαπὺ αποπίατη ΠᾺ]}]ὰ ΘαΓαμη ῬΘῚ 88 τὸ τέλος, ου͵ὰ8β οουϑῶ 
βαηῦ οοηβοῖθ; οὐ Ἰπΐθυ 886 ἕτεραι τῷ εἴδει, αὐἱὰ ἄλλη ἄλλου μέρους ἐστί 
(ν8. 26). γιάθ5 μᾶς ρανύϊατμη αἰνθυβιθαθθ ἴῃ πηῷ τὸ οοπὐϊητιῶ οα} 8 ὉΠῸΠῚ 
τέλος οϑὺ ᾿ἰδθυιτη ΘΟ ΡΥ ΟὈδυ τὸ ἀτελὲς {Παυττὰ ρΡαγύϊατη. 

28 8αά. Εχθιηρ]υ οὐκοδομήσεως (γ8 20) δα ΘΧΘΙαρ]0 1Πυβϑύγαύαν, πὲ 
Ππᾷ οὗ ἐφέεται 510 ἐδιαρίαια. Θὰο ἴπ ορθῖθ Ἰαρίἀππι οομῃροβί δἰ ΟΠθτη, 
ΘΟ] τη μϑυτιπ δ υαιγϑ γ8 238. 34 ΠΟ Τηΐη 8 Ῥδυύθιη ΟΡΘΥῶΘ 6580 αἸδ 1 
Βα δυσαούϊοπθιη οὐ ἐγ σΊΥΡὮ οοπβθούϊομθηαη γ8 36 ἴῃ δρθϑυῦο δύ. ϑ'ϑα ἡ 

᾿ τοῦ ναοῦ ποίησις ν8 21. δῦ τοοῦθ οὐ γχὸ ρᾶχὺθ ουὶὺ (8618 Θῃΐτη ἱπύθυϊου 
᾿ οὗ Βθοῖαβἃ Ῥδγ8 ὁ ναός) δὲ. ργοὸ υπϊνουβὰ δυὶὺ ορθγῶ, απῖρρθ αὐδ8 ἔπτη 

ΟἸληἶβ Ῥχορίοι τὸν ναὸν 810 βιιβοθρίδα, ὕμπτα ὑϑαθο ἸδΌοσΘ ρθυξθοίο δᾶ 
᾿Πὰπὶ σοηδοϊοπάμστη ἀοορᾶδαῦ,. ἴΠπᾶθ6 οὖ ἰμύθ!Προῦαν, ααἱ Βαῦ αὖ Θοάθιῃ 
718 γβ 231 ἀἰοαύυῦ ἢ ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ ἢ τούτῳ, γν8 38 ἐν τῷ 
ἅπαντι (ᾳυδεὶ τούτου τοῦ χρόνου τηθηίϊο πὶ ποῖ Ροβύμ!οὑιιτ). ϑο]Π]οϑὺ 
οὗτος ὁ χρόνος ααΐ τϑῃ δὰ Ῥουθουϊοπθια Ρθγάποῖϊῃ, Βουα τπΐρυ το ασδ 
τὰ μέρη τοῦ χρόνου Θδὺ (γ5 22); 1110 ααοπίϑτη Δ ΌΒΟΙγῦ ααδθ ΡὈΥΐὰ8 Ρὰ- 
ἐγταπᾶδ ταῦ οαποίαβ ρανῦθϑ ἴῃ. 80. απδϑὶ οΟΠΠρῦ οὗ ̓οπεϊποῦ. 
“99. " ὅ. Ποριποπϑέγα απ 78 τὰ γἱάθίαΣ 6886, 14 τηοὐύϊβ ρσθπυβ αποᾶ ἴῃ 

ΑΥὉ1Π 0115 βρθούθὑιν ΟἸΔΠΘ ἃ θη ῬοΥ6 6886 ϑρέαμι: Ῥθυρθαν δὰ 1ᾶθιῃ ἅο- 
τη οηϑίγα ἀπ ἴῃ 60 ΒΘΠΘΙΘ αποᾶ ρυϊποῖραϊθ οδὺ (ἡ φορά 5. ἡ ἐν τόπῳ 
κίνησις). Ουᾶ ἴπ γ6 ααἱ 7υἀϊοῖθ ρούϊαϑ αυδχη ἱπύθυρυθῦϊβ ΤᾺ ΠΘΥΘ ἕαηρα- 
ὅαν, βαύϊαβ ἔαῖββθ αἰχουῦ, ἀϊνογβι αΐθτα ἡδονῆς οὗ κινήσεως ἴῃ 8110 86- 
ποτΘ τηοὐτβ οβίθμαοτθ. Ῥυποθμν Θηπῃ ἡ φορὰ ἴα, «αἸϊαα οϑὺ δίαιθ ἡ 
ἡδονή, αὖ π6 ΘΟ ραααἹ αὐϊάθηι ῥοπβίαῦ; ἀθίπᾶθ σϑῦὸ 15. τηούπϑ ααὶ ἀλ- 
λοίωσις αἰοιαν πΘρ]]ροπάυϑ ποι οταῦ, αὐἷρρα αὐἱ δτη ῬΙΌΡΘ δὰ τὴν 
ἐνέργειαν δοορᾶδἑ, εὖ ἡ αἴσϑησις, απδθ οὐ ὦ 14 οὗ Ὁ 14 γϑ] Θχθῃιρίτη. 
τῆς ἐνεργείας ν6 1] ἃ ρΡᾶιΐθ τῆς ἡδονῆς οϑὺ, ἴρβῶ 8185 ἀλλοέωσις 6888. ἀἱ- 

οαδαν:; γ. 416 Ὁ 84 (ἅ. Αη. Β ὅ, 1) ἡ αἴσϑησις ἐν τῷ κινεῖσϑαί τε καὶ 
πάσχειν συμβαίνει, καϑάπερ εἴρηται δοκεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις εἶναι. -- 
Βαββοϊαῦ γϑῦοὸ ἴπ Βαια ἔβ 111} αὐδθϑύϊοπθ θχροόθθυθ αὐἱὰ Βουϊρῦον ῬτῸ δα 
ἀοοσοηάϊὶ ταὐϊομθ γϑυθῖβ 8. οὔρρ. αἀἰκουῖῦ, βιρῃιῆοαγθ ἤσμυ Τουτύθ ῬτῸ 
οδάθι ἰρϑῖαβ γϑύϊοηθ Οχα [5890 ὀθηϑθη 8 εἰ. 

29- 31. εἰ γάρ ἐστιν ἡ φορὰ... καὶ τὰ τοιαῦτα. 51 ΡΘΥ ᾿δύυα 



ΠΡ. ΟΡ ΡΝ δ ΡΥ ΥΥΥΎΥΥΥ 

ΒΨ ΝΎΌΨΝ ἌΡ  ῸΣ. 

ῬΑ ΨΥ 

ΝΙΟΌΜΔΆΑΟΗ. 118. Καὶ 8. 0601 

καγάρ ἐστιν ἡ φορὰ κίνησις πόϑεν ποῖ, καὶ ταύτης διαφοραὶ τιτ4 α80 
κατ᾽ εἴδη, πτῆσις βάδισις ἅλσις καὶ τὰ τοιαῦτα" οὐ μόνον 
δ᾽ οὕτως, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ βαδίσει᾽ τὸ γὰρ πόϑεν ποῖ 
οὐ ταὐτὸν ἐν τῷ σταδίῳ καὶ ἐν τῷ μέρει, καὶ ἐν ἑτέρῳ μέρει 
καὶ ἑτέρῳ, οὐδὲ τὸ διεξιέναι τὴν γραμμὴν τήνδε κἀκείνην᾽ 
οὐ μόνον γὰρ γραμμὴν διαπορεύεται, ἀλλὰ καὶ ἐν τόπῳ 

οὖσαν, ἐν ἑτέρῳ δ᾽ αὕτη ἐκείνης. δι᾽ ἀκριβείας μὲν οὖν περὶ 

κινήσεως ἐν ἄλλοις εἴρηται, ἔουκξ δ᾽ οὐδ᾽ ἐν «τῷ» ἅ ἅπαντι χρόνῳ. 

81. καὶ τὰ] ΚΟ ΜΡ τὰ. 88. ταὐτὸν] ΚΡΜΡΟΡ τὸ αὐτὸ. 84. καὶ ἑτέρῳ] 
ΚΡ καὶ ἐν ἑτέρῳ. : 

1. γὰρ] οτι. ΚΡ. 8. οὐδ᾽ ἐν {τῷν οοη]. βο1.; οὐκ ἐν ΒΘΚΚ. ὁ. 
11. (βεά ΜΡ ἐν ἅπαντι τῷ χρ.). 

γὰρ Βιιθ)] πρὶ νἱἀθαῦαν, απομδμι 1ὰγ6 γ8 29 αϊοίπτη 810 καὶ τῶν λοιπῶν 
(6586 ϑηΐπὶ ρυδϑϑίου τὴν βάδισιν «α]ῖαβΒ φοράς), βοῃὐθηὐίαθ ρϑγττα Ρῥτοὸ- 
ἔδούπστη οὐδ. ϑ΄ῖπη τὰς διαφορὰς τῷ εἴδει 1ᾷ60. ΘΟΙΠΤΩΘΙΟΥΘῚ ἀ1θ885. τἰ 
ἱπ4ᾶ6 ἰπ ποὺ ἀποαὰθ πιοὐύϊβ ροποιθ τὸ ἀτελὲς ρογοϊρίαθαν (ν. δ γβ 22), 
ΟἸπΐ γνἱ Ῥγοθα μα Ππαθοθ οδγθθαπέ. Ουϊὰ Θηΐμπὶ ΤηΔΡῚ8Β. ἴπ Ῥχοτηθα 81) 
τὰς ἡδονὰς ἰύθτα ἰπΐοι 86 αἰ ουυθῦ --- Οδϑίθγεαση ἀθ ρ'ϑηθυῖθαβ τῆς φορᾶς 
γν. 689 Ὁ 1 5.; 698 8 ὅ 5. 

82. ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ βαδίσει 50. διαφοραὶ κατ᾽ εἴδη (γ5 80 γϑε 
Τὸ γὰρ πόϑεν ποῖ οὐ ταὐτόν: τὸ δὲ πόϑεν ποῖ εἰδοποιόν Ὁ ὅ. 
Ῥοίμᾶθ νβ 88 τὸ στάδιον ἀρραγϑὺ αὖ τούατῃ αποδάδτῃ 5818 Ρατέϊθτιβ. ορ- 
Ῥοηῖ; δὰ ᾿άθπι βὐαιάϊαιη οὐ τὰς γραμμὰς γ5 84 56. τοξοτθβ (τήνδε κἀκεί- 
νὴν -- αὕτη οὐ ἐκείνη Ὁ 2) αὖ αἰΐοτα 810 ᾿ἴπθῶ ἃ απ ΘΌΓΒΕΒ. ἱποῖρίθαν, 
δξθτᾶ απδθ δα τηθέατη δύ. Ηἰπο ὑγδηβιαίθ ἀϊοθθαξαν ὑππι ἀπὸ γραμ- 
μῆς ἀπ ̓  ἀρχῆς, ἄστη πέλας γραμμῆς ἱκέσϑαι --- πον δ] ἈΡΡτορί παθδτο 

πον ὉΙΑΌΝ.. ὐνὐν ΘΟ ὁ ὁ. ἡ 

τόχυτα (Πρίεί. ᾿; 16, 19). ταφ ᾿σιθαν πᾶθο γουῦα σϑοῦθ βαπῦς ΘΧρ]- 
οαὗδ,, ἀθογθῦσση ὀεῖξ ιπατη υδππ αι βάδισιν ν6] φορὰν ἀοἶτοο ἴῃ 86 
γαυϊατη αἰαπθ ἀτελῆ 6586 απϊῶ ΠΟΩ Ῥοββιῦ πῸη δ]1ὼ ροβὺ ἰὼ Ἰοοὼ δὖ- 
ἀϊηρθυθ. 

8. περὶ κινήσεως ἐν ἄλλοις εἴρηται: πο Θπίτη ἰὐω ῬΒΥΒΙΘΟΥ μι ἔδυ 
οαραῦ οϑὺ, αὖ πὸ Πῦγτο αὐϊάθτη πηὸ 1160 ροείγαοίατιπη 510. ὥρθοία αν 
ΨΘΙῸ πῦποὸ δα δῶ ἐδφηύαιη απδ8 ἴῃ ΡΒ. περὶ φορᾶς 5Βαπὺ: ν. τὸ πόϑεν 
ποῖ Ὁ ὅ. 

ἔοιχε δ᾽ οὐκ ἐν ἅπαντι χρόνῳ τελεία εἶναι ΒΕΚΚ.; οοπ]θούατᾶ 
ΒΟΙρΒὶ ἔοικε δ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῷ ἅπαντι γρ. Θυοᾶ οπΐτι τιοᾶο ἃ 39 5α. ἀ8 
ἰοῦ τηούβ σθηθτθ αἰβραύθαύαμη οϑὺ δ ὑθιηρογιη δὲ Ἰοοούὰα ρΡδτῦθβ 
τοουθανυ. ΕΠ πος αὐΐάθηη ὅτε αἵ πολλαὶ τῶν κινήσεων 85. φορῶν οὐδ᾽ 
ἐν τῷ ἅπαντι χρόνῳ τέλειαι ρον ῬΗγβίοουθτη πποξουιθαύθμι βἐαὺ (,, ἔοικε"): 
γ. Θ 8 ἡ δὲ τοῦ κύκλου συνάπτει καὶ ἔστι μόνη τέλειος 204 Ὁ 27 5.; 
ΘΌ] 5 ΚΘ οαθῦβο, δῦ ἀπο τοι αῦδθ, αἀαππὶ πὶ ᾿ηβηϊξζαυη ἀοΐγθ πραπθϑηΐ, 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΊΟ Ὁ] πδηο 5ἰδύαμθαν οὖ ᾿ἱπύθυροβὶύα, ααἰοίθ ἄἀθ πόνο ἱποὶρίϑη- 
ἐὰν (στανται, ἀνακάμπτουσιν). Ὑοτατηΐδιηθη 5ὶ πππὸ ἴπ τη θυϊῶπι Πΐηο 
Ῥϑα}10 τϑιηούϊουθτη ἱπαυΐγουθ Ἰἰοουθέ, ΝΙοοτηδοηθα, ἴῃ μῖ8 ὉΠ απδηδαπι 8, 
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εἰτ4ν 4 τελείᾳ εἶναι, ἀλλ᾽ αἱ πολλαὶ ἀτελεῖς καὶ διαφέρουσαι τῷ κϑ 
ὕ εἴδει, εἴπερ τὸ πόϑεν ποῖ εἰδοποιόν. τῆς ἡδονῆς δ᾽ ἐν ὁτῳοῦν 
χρόνῳ τέλειον τὸ εἶδος. δῆλον οὖν ὡς ἕτεραί τ᾽ ἂν εἶεν ἀλ- 

λήλῶν, καὶ τῶν ὅλων τι καὶ τελείων ἡ ἡδονή. δόξειε δ᾽ ἂν 
τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ μὴ ἐνδέχεσθαι κινεῖσϑαι μὴ ἐν χρόνῳ, ἤδε- 
σϑαι δέ. τὸ γὰρ ἐν τῷ νῦν ὅλον τι. ἐκ τούτων δὲ δῆλον καὶ 5 

ἘΠΕ δ᾽ ἐν] ΚΡ δ᾽. 6. ἕτεραί] ΚΡ ἕτερα. εἶεν] ΚΡ εἴη. 1. ΚΡ δόξει 
δ᾽ ἂν. 

ῬΠγβιοοσιπι ταϊϊομθ ἀἰβοθάθτο νἱἀθυθηῦασ, Εὐθηΐη 6 ῬΏγβ. 1185 φορὰς 
ΑἸχουῖπη τῷ εἴδει διαφέρειν αὐδ αἸνγουβᾶβ ΒΡ ἢ] ρᾶγῦθβ βθαυδηΐιν, 6Χ. 
συ αὖ α]1ὰ δῦ βατγβαπι, α]ϊὰ ἀθούβιθι ; Π60 ὕϑπηθη οὰθ απ ἃῸ 8110 ἴῃ 
αἰΐαπι Ἰοοὰπὶ Ρουσαηὺ (ἃ 8284. Ὁ δ): 14 αὐαοα οἴ πὶ Ρτ18. ΘΟΙΠΠ6. Θοῦ, 
πὸ 81 ἰβύθ ἀϊγθιηύαβ ππίπβ οὐ οομεϊπαϊ πιοὐβ, ΡῸΓ αἀπθιη τὸ πόϑεν ποῖ 
ἘΠ ΠῚ 6886. ποροὔτ, Ρ]Φοιθυὶῦ, ὙΘΥΘΟΙ ΠΘ6. ΟἸΊΠΙΒ τηοῦπ8 ΕἸ] θα ὐοβ γρτι- 
πη ηὐϊ8 ΟΡΡυϊμηδΐαν, ἔγτιβύγω 8611. ῬΗγβιοοσθση ποίοσθ αἰββιιδάθηξθ. Ζ 9 
οὐ 208 ἃ 4 5Βαα. -- δε Πῶθο βαἐϊβ; οὔ απδοβυϊομθηι θηΐη περὶ ἡδονῆς 
Ρτοροβίξαμη (αὖ νβ ὅ 84. ΔρΡραγθῦ) πδυᾶ ἤθοθϑβ τὰ δα ᾿ἰβί ἀθνου; 
Βα Ποϊο αὐ 8 σαούσηῃ πα] πὶ Ββοίδιητιβ ἃαῦ 6856 ϑαὺ ΔΌΒΟΙΨΙ ΗΪδὶ βραῦϊο 
ἐθιηρουβ ἀαΐο. 

ὅ--9. Νοη ἤδη ἀἰνθυβὶθ τηοὐβ σΌΠΘΥΡτιΒ αἰδυποῦβ γονουθ αν δα 
1Π8 πὶ Ῥυϊποῖραϊθπι βοη θη σα. οτπηἶπο πιοῦαπι ΠΟΘ 6886 τὴν ἡδονήν“ 
γ. ἃ 19 διόπερ οὐδὲ κίνησίς ἐστιν. Ουᾶ ἴπ τ ποναμη δυρυτηθηύαιῃ δά- 
αἰΐαν.,, καὶ“ νβ 8: ποὴ ἰδηΐαμι δα τὸ τέλειον ὨΪΠῸ ὑθιηροῦθ. Ορῖιβ 6586, 
ΜΠ’π6 πο 6586, 564 ἰΐθπὶ δὰ τὸ εἶναι κίνησιν ἢ ἡδονήν. Θαοά θη 
ἐν τῷ νῦν οεὺ (8 9), 5πθ ἰδπιροῦθ οί: ν. 2390 ἃ 19 οὐδὲ μόριον τὸ 
νῦν τοῦ χρόνου; αὐδργορίον οὐδὲν ἐν τῷ νῦν κινεῖται 2384 ἃ 24. Ἰοὺ 
τὸ νῦν διαίρεσις καὶ πέρας χρόνου απθιιδατηοάστη ἡ στιγμὴ (γ85 12) 
γραμμῆς ῬΏγβ. 4 18 1ῃη. 

9--14. ΥΥ. Π]οΒβ ααἱ τὴν ἡδονὴν κένησιν καὶ γένεσιν ἀποφαίνειν 
πειρῶνται 1118 ἃ 80. Οποηΐδιῃ σοῖο 8Ὸ 1πἰδῖο μὰ]. οῶρ. ὕωμπι αἸΠσϑηῦθν 
Ργοθαΐαχμη οϑὺ ὅτε ἡ ἡδονὴ οὐ κίνησις, ποπ ἐδηύαπι μᾶπο βθηὐθηἰίατη αθ 
πόνο ὩρΡΊζΑΥΙ ταΐττιη οϑὺ, βθα οὐϊαιη {Π|ὰπὶ ὅτε ἡ ἡδονὴ γένεσις: αὐ 
ΘΏΪΠῚ τη. 18 ΡῬΘυβρ᾽ σαὶ ααδπι θϑηάθηῃ τα ΘΙ ααᾶ ἡ κένησις τοΐαίαία 
οδὺ (διότι ἐν χρόνῳ πᾶσα κίνησις) Ὠδπᾶ τηΐϊππβ ἴῃ τὴν γένεσιν ὁδάοτθ. 
-- Νὄἕ πυϊία: νἱἀοῦπν Αὐἱϑῦ, γ8 10. βουῖρβίββθ. .. λέγουσι κίνησιν ἢ 
γένεσιν εἶναι τῆς ἡδονῆς; ΠΟΟ ΘηΪπΠὶ γ8 18 ἀοιηοπβίσαθα πη 6886 Ῥγδο- 
αἰοαΐαν οὐδὲ δὴ ἡδονῆς 56. κίνησις οὐδὲ γένεσίς ἐστυν; Ἰίθτη γ8 11 86. 
οὐ πάντων ταῦτα (ἰ. 6. κίνησις ἢ γένεσις εἶναι) λέγεται... τῶν με- 
ριστῶν καὶ μὴ ὅλων ... ὁράσεως. στιγ μῆ ς. μονάδος. Ναιπαὰθ 
δὲ Αὐἱβύοἑβ!!8 ἀθουθύατη ὅτι τὸ ἀμερὲς, οὐκ ἐνδέχεται κινεῖσθαι δ. 240 
Ὁ 8 8αα. οὐ 811885 ἴῃ ῬΏΉγ5. 1. 6. ὅτι τοῦ ἀμεροῦς ἢ ἀδιαιρέτου οὐκ ἔστι 
κίνησις, αὖ ν. ν. τὸ μεταβάλλον ἅπαν ἀναγκαῖον διαιρετὸν εἶναι 384 
Ὁ 1058αα. Τὴν ἡδονὴν τὐαΐθτα 1 μὃο ΟδΡ. β8 ΘΡΙτΒ ὅλον τι αἰϊοὶ αὖ ̓ Ῥᾶγ- 
[68 Π0Ὶ μαθθαῦ, αὐΐβ ποὴ νἱοῦ Εἰἰροὸ δὰ γυΐογομι βϑηὐθηῤίατη ὅτε ἡ 
ἡδονὴ οὐ κίνησις (οὐδὲ γένεσίς) ἐστιν -- δᾷ αὐδιη οὖ ν8 18 γϑυθ!β οὐδὲ 
τούτων οὐϑὲν κίνησις οὐδὲ γένεσις τοϑρίοἰϊαν --, Ἰᾶπι αἰύοτῶ δἀάῖθαν 



ΨΥ 

Ἐπ 

- 
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ὅτι οὐ καλῶς λέγουσι κίνησιν ἢ γένεσιν εἶναι τῆς ἡδονῆς. οὐ τιταν το 

γὰρ πάντων ταῦτα λέγεται, ἀλλὰ τῶν μεριστῶν καὶ "μὴ 

ὅλων᾽ οὐδὲ γὰρ ὁράσεώς ἐστι γένεσις οὐδὲ στιγμῆς οὐδὲ μονάδος, 
οὐδὲ τούτων οὐϑὲν κίνησις οὐδὲ γένεσις" οὐδὲ δὴ ἡδονῆς ὅλον 

γάρ τι. αἰσϑήσεως δὲ πάσης πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἐνεργούσης, πασπ ΠΤῚ 

τελείως δὲ τῆς εὖ διακειμένης πρὸς τὸ κάλλιστον τῶν ὑπὸ ταν -, 

τὴν ἀρ ωμϑὶ τοιοῦτον γὰρ μάλιστ᾽ εἶναι δοκεῖ ἡ τελεία ἐνέρ- βδαο ἜΣΩΣ 

γεια᾿ αὐτὴν δὲ λέγειν ἐνεργεῖν, ἢ ἐν ᾧ πλβς, μηϑὲν διαφε:- βυλε{ῖ--: μβ..- 

ρέτω᾽ καϑ᾽ ἕκαστον δὲ βεξείσεη ἐστὶν ἢ ἐνέργεια τοῦ ἄριστα "- ΠΌΣΙΣ δ 

διακειμένου πρὸς τὸ κράτιστον τῶν ὑφ᾽ αὑτήν" αὕτη δ᾽ ἂν ὦ τ επὶ “τὴ: τ 
{καὶΣ τελειοτάτη εἴη καὶ ἡδίστη" κατα πᾶσαν γὰρ αἴσϑησίν ἐστιν 30 

ἡδονή, ὁμοίως δὲ καὶ διάνοιαν καὶ ϑεωρίαν, ἡδίστη δ᾽ ἡ τε- 

λειοτάτη᾽ τελειοτάτη δ᾽ ἡ τοῦ εὖ ἔχοντος πρὸς τὸ σπουδαιό- 

10. τῆς ἡδονῆς} 6 οοη].; τὴν ἡδονήν ΒΕΚΚ. 11. 171. μηϑὲν] ΚΌΝΡ μὴ: 
19. ροβὲ αὑτήν ΒΕΚΚ. γυποίπμπι; ΚΡ ὑπ᾿ αὐτήν. 20. {(καὶδ οοπ]. δά. 

99, εὖ] οἵη. ΚΡ. 

ὅτι τῆς ἡδονῆς οὐκ ἔστι πένησις οὐδὲ γένεσις. θὲ 246 Ὁ 11 (95) τὰ 
πρός τι οὔτ᾽ αὐτά ἐστιν ἀλλοιώσεις, οὔτε αὐτῶν ἐστὶν ἀλλοίωσις 

οὐδὲ γένεσις οὐδὲ ὅλως μεταβολή. ῬΙδοοπὲ ἐαἸῖα, ἀουπιῖπα αγαθοῖβ; Π6Ὸ 
ΤΑΐΤΤΤΩ, 51 ΠΟΌΪΒ ΠῸΠ 5ἰπὸ ποτηΐπδι ΘΟΥατ ἐγαάῖία, αἱ ἰδία οὐ καλῶς 1έ- 
γουσιν (γ5 10). 

Β. 14--111ὅ ἃ. 21. Οοπβθηΐαπθυμη, τὴυ ἡδονὴν αποπίδτη ἃ ἰούο σϑ- 
ΠΘΙΘ κινήσεως αἀΐνοτβα δϑὺ δὰ ἃ ρᾶτίθ τῆς ἐνεργείας αὐδοιῖ: -ν. δᾶ 
1114 ἃ 14 5.α. ῬΥῸ ΘΧΘΙΏΡΙο δαΐθιη τῆς ἐνεργείας, ἃ αὑοὸ δᾷ ἴρβῦτη. 
ΘΘὨῸΒ ὑγαπβιςαβ ραίθαῦ, θοάθπι τηοᾶο Ὁ 14 854ᾳ. ἡ αἴσϑησις οϑὺ αὖ ἃ 14 
ἡ ὅρασις ξαϊί. 

14-. 985 (τῶν ὑφ᾽ αὑτήν). Οδβίεπαϊζαν δαπᾶάθη τὴν ἐνέργειαν οὐ 
ΟΡ ϊχαδιη 80 ἴπ φἜΠΘΥΘ οὖ βιδυ ββι 8 ΠῚ 6586 1. 6. 6586 τὴν ἡδονὴν αὐϊ- 

Π Θαπαὰθ ἡ ἐνέργεια Ὀ6π6 παροϑῦ. --- Οοπβύγποξίοπϑυη 8ΔῸ ἰηϊθῖο ἱτηροιδαμῃ 
ὩΡΟΟοβὶ8 οὰπὶ ραχἐϊου]ᾶ δὲ δχοῖριύ. ϑ΄᾽΄᾽υ βίησιυα, αὐϑιηαθδτη π᾿ γ8 16- 
γίοτθ, αἰ σοηξϊαβ ρουροπᾶθυϊβ, ἱπυθῃϊθβ ᾿ηὐουραποίϊζπθιη ΒΟ ΚΚουϊϑ δ τη 
ῬϑΌ]1Ο ἱτπητη αὐαπάδι ἔπῖββθ: Ὑἱβ Θηΐτη ΘΡΟδΟΒΘΟΒ ἴῃ ππὶβ νου θβ αὕτη δ᾽ 
ἂν τελειοτάτη εἴη. καὶ ἡδίστη νβ 19. 30 ἱποβὲ; αὐὑδθ γϑῖὸ ργϑθοθάπῃς 
Υϑ 18 5. καϑ᾽ ἕκαστον δὲ... πουᾶ εαἸΐδτη αἰἱρηϊξαξοτη Βα θθηῦ αὔδηη 
Ῥυΐοτα νβ 11 αὐτὴν δὲ λέγειν... 

19. αὕτη δ᾽ ἂν τελειοτάτη εἴη καὶ ἡδίστη (ΒΕΚΚ.): αὕτη 1. 6. ἡ 
τοῦ ἄριστα διακειμένου πρὸς τὸ κράτιστον... Βελτίστη Θϑάθηι γ8 18 
οὐδ οὖ ποιηῖπθ ἰδηθατη 8110 πῦης γοοδίιν τελειοτάτη: δουηρδατα ΘΠΐ τὴ 
γοῦθα τὴν τελειοτάτην γ8 22 85. ἀθβουϊ θη οαϊη 15 αὐἱθὰβ γ8 18 ἡ 
βελτίστη ἀδδοτρία εβδ. ὕπᾶθ βϑαυϊδασ, βου θοπάθπτη ἔαϊββα αὕτη δ᾽ ἂν 
καὶ τελειοτάτη εἴη καὶ ἡδίστη .,ποὰ ἐδπΐαχη --- 564 οὐΐϑιι “. 

21. ὁμοίως δὲ καὶ διάνοιαν καὶ ϑεωρίαν: 5απὲ ἰρίδαν απι τί σο- 
πογὰ ἡδονῆς: ἀπ᾽ αἰσϑήσεως, ἀπὸ διανοίας, ἀπὸ ϑεωρέας (οὲ 5ἰχα δον 
Ῥ 84 5. 1118 ἃ 18--1ὅ οὗ ἱ0. 27. 1116 Ὁ 84--1116 3 8). δὲ ΤΟ] 5 



τι ΤΣ 

κ᾿ Ἐγν} 

0τ ; ΑἈΒΙΒΤΟΤΈΖΤΙΒ ἘΤΉΤΟ. 

ετὰν 9ὃτατον τῶν ὑφ᾽ αὑτήν. τελειοῖ δὲ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή. οὐ Κὶ “ 
τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἥ τε ἡδονὴ τελειοῖ καὶ τὸ αἰσϑητόν τε 

λ[- “τον καὶ ἡ αἰσθησιο σπουδαῖα ὄντα᾽ ὥσπερ οὐδ᾽ ἡ ὑγίεια καὶ ὁ 

ἰατρὸς ὁμοίως αἴτιά ἐστι τοῦ ὑγιαίνειν. (ἔκαϑ'᾽ ἑκάστην δ᾽ αἴσϑη- 

26--81. (καϑ᾽ ἑκάστην. --- πεισομένου Ὁ) Εἷπο τοιηονοπάᾶα νἱά. 

ἰαοοῦαγ, αὐϑαιαπδτη τΟχ ρραγθὺ οαϊαβοῦπαπθ ἐνεργείας 6586 ἡ δονήν, 
γν. δᾷ 1176 ἃ 21. 

28--͵ἼΤ1τῦ ἃ 8. Ῥτοοραϊίαν,. Εθηΐ ἀαυτῃ αἵ ἐνέργειαι ααδ6 ρθῖ- 
ἐδούδθ βἰπὺ ϑαθᾶάθιη οὖ βϑιδυθθ 6886 αϊοίαθ βἰηῦ, ἴα δἀαιθαν αὐἰᾷ ἐδοϊαῦ 
ἡ ἡδονὴ δὰ τὴν ἐνέργειαν ου]ὰ8 Θβῦ, γ61] απᾶηδηι ταδίοπθ ἱπέθυ 56. 60}- 
)αποίαθ βἰπὺ ἡδονὴ οὖ ἐνέργεια. Θυοᾶ αὐἰάθηι ἀγρσατηθηΐαμη αὶ ἰπίου- 
οἰρίαπῦ αὐδῶ Ὁ 36--81 Ἰορτπύαν, δα. α. 1. ν. 

28, τελειοῖ δὲ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή. Ούυπι τελειοῦν ἀϊοοηάπτη 
δῦ αὐποἀουπαιιθ τέλειον ποιξῖ, Ἰρβϑὰπι δαΐθμι τὸ τέλειον, αὖ νυ8ὶ Ἰοοὺβ 
Μροίδρῃ. “!ὶ 16 ὑθβίαθαν, πο τΐητιβ απδ τὸ ποιξῖν ἀϊνθυβῶ βισῃϊποοῦ, 
οσθηῦ παθο νοῶ ἀοβηϊίομθ, ἰάααθ 60 τηϑρὶβ αποπίδιη ἣ ἐνέργεια 46 
αὐ ἀριθαν τηοᾶο Ρ6Ὶ 886 τελεία θ886 αἰοίω ϑϑὺ νβ 30. 22. Ουοάᾶβὶ ἰσιθαν 
αὐϑοναῦαν ἀποπδπι βοηβὰ ἡ ἡδονὴ οθηβθαίαν τελειοῦν, πθὸ ὀαύαμη Π6Ὸ 
τϑούπτη ουὶϊῦ τηϑηΐθ 1ἃ δυυῖροῦθ απο ροβέίθα ἴῃ αἰϊᾶ ραῦύθ αὐϑϑβύϊοπίβ ἡ 
ἡδονὴ νἱἀούαν συναύξειν τὴν ἡδονὴν γε] ἐξακριβοῦν (111 ἃ 80. Ὁ 14). 
Νραὰθ ϑηΐμη, 81 δοουγαύϊιβ αἰδυϊηριδβ, θῶ ἐνέργεια δαραύιμι γ61 δουϊδυν 
οαἦαβ ἰρβῶ ἡδὲ ἡ ἡδονὴ οδὺ, Β6ἃ ο᾽υβάθιη αὐἰάθηη σϑηθυῖβ ἐνέργεια αὖ 
δῷ αὐδ8 ἱπβθαῦϊζαγ, ἴπὸὺ ΠΟΟ ἴρ80 Ἰοθὸὺ Ὁ18 βουϊρύογθμι Θχρ  οαΐββθ οοπ- 
βύαῦ αὐδ]θηι 18 ἀἰοαὺ τελείωσιν: ὕπτη ν8 238---90, ἔπτη γ8 81---88. Τηΐου 
08 Ἰο608 58 πθοθββδυῖο οοποθηΐαβ αὐἱάδμι ροβύαϊαὐυν, ὡρρατοὺ τὸ ἐπι- 
γινόμενον τέλος αἴαπο τὴν ὥραν τῶν ἀκμαίων γ8 88 δᾶ 1ἃ οααβαχιμ 
ΘΘΠαΒ Ῥου ίπμουθ, ἃ αἀ0 αὐϑηὴ τηδχί τη 6 Ὁ]Π1Θ ΠΗ πὶ τουηούπτηα θ θϑὺ τὸ ὅϑεν 
ἡ κίνησις δἴίαιππιο ὃ ἑατρός (γ8 26). Ναχι ἰριθαν ἡ ἡδονὴ ἴα τελειοῦν 
ἀϊοῖδαν αποιηϑατηοάθτη 5ῷ 1088 οδτιβἃ οϑὺ τοῦ ὑγιαίνειν (γΒ 26) Νϑατιθ 
μου γοϊαΐββ Αὐἰβίονθι θη οθπβθο, ἰάθοαπθ νυν 82 δἀάϊᾷϊθβθ οὐχ ὡς ἡ ἕξις 
ἐνυπάρχουσα: πᾶδο Θπῖπι γῆ ρα ἰρβὼ ἡ ὑγίεια οϑύ. ΟἿ ρίαν δᾶ- 
Βουϊρϑιὺ νουῦω ὥσπερ οὐδ᾽ ἡ ὑγίεια... τοῦ ὑγιαίνειν γβ8 3ὅ. 26) Ν1- 
τηΐσαση αὖ ΘΧΘΙΊΡ]Ο πηϑαϊοὶ οὺ βαηϊθαθβ (0 βδθρῖτιβ αὐϊαν (νοὶαῦ 1144 
ὃ 4; οὗ 1949 Ὁ 12. 1016 Ὁ 8--10; οἵ. 1218 Ὁ 20) Ρυϊπιῦτη οἵαπΐπο α]- 
γογβῶ οδαβαυιτα σΘμθΥδ, 6586 τηοηθγθὺ, ἀθίηάθ τὸ ὅϑεν ἡ κίνησις βου] θυ 
οὖ οτηπθιη οδαδῶπι οἰ βοϊθηΐθηη (απϑηιϊ αἸοα Ὁ) ἃ τηϊηϊβύθυϊο τῆς ἡδονῆς 
Βθοιαἀογθῦ. 

26--81. καϑ᾽ ἑκάστην δὲ αἴσϑησιν.... καὶ τοῦ πεισομένους. Ὠυθὶ- 
ὑαθϊοπθια ἢφ 6 ἔϑο116 τηονθοαηῦ, ααἱρρο ααδ ποη ὑδηύαπι ὑούω, πϑρ]θοῦ 
βϑηὐθηθιᾶ αἀπδ τηοᾶο ν8 28 ἱποθρύω δύ, δα ρυϊογῶ 111ἃ γβ 14---28 γϑυθὺ- 
ἰωΐαν, 564. οὐϊδηι θοταραγαῦα, ΟὝΤΩ γοτθὲβ γϑ8 20---2838 οἸηηὶ υνἱ οτραΐδ 
βϑιηῦ; ΠΠ|Ὸ ΘΏΪΤΩ Ῥγδιθύθι πᾶσαν αἴσϑησιν οἰΐατα διάνοια καὶ ϑεωρέα οοτη- 
τοδιδοταβαξας, μῖο δὰ ἑκάστην αἴσϑησιν οοῃβιδυϊθαγ πθὸ αὐἰδαθπδτη ῥγδθ- 
ἰθγθῶ αὐδίξαν, αὐοᾶ πογατϊῃ γ6] Τηθη ΟΥ̓ Ὁ116 δἰ, Τύϑατπθ γ6] 11 αἱ ῬγΟῸΘ 
βοϊαπέ, δῸ Αὐἱβίοθ!β βου πὶ σθηθ Θ᾽ τορι θββίοποιη αὐδηᾶδπι οὖ απδβὶ 
μδθδιψαἰοπθμι μα 4116 08 6886, «ἰϑύδ βρισίῶ 6886. οομ]οϊαπῦ. ΝΘαὰθ 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 4. 011 

κασιν ὅτι γίνεται ἡδονή, δῆλον᾽ φαμὲν γὰρ ὁράματα καὶ ἀπρνεΠ γες ΛΕ, 

Ὡυ 

ἀκούσματα εἶναι ἡδέα. δῆλον δὲ καὶ ὅτι μάλιστα, ἐπειδὰν «δὸς , τ τω ΝΣ. 
ἥ τε αἴσϑησις ἦ κρατίστη καὶ πρὸς τοιοῦτον ἐνεργῇ᾽ τοιούτων ἔτος «ἰελςτα 
δ᾽ ὄντων τοῦ τε αἰσϑητοῦ καὶ τοῦ αἰσϑανομένου ἀεὶ ἔσται ἡδονὴ 30 ἡ μ 
ὑπάρχοντός γε τοῦ ποιήσοντος καὶ τοῦ πεισομένου. ἢ) τελειοῖ δὲ 
τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονὴ οὐχ ὡς ἡ ἕξις ἐνυπάρχουσα, ἀλλ᾽ ὡς 
ἐπιγιγνόμενόν τι τέλος, οἷον τοῖς ἀκμαίοις ἡ ὥρα᾽ ἕως ἂν 

οὖν τό τε νοητὸν. ἢ αἰσϑητὸν ἢ οἷον δεῖ καὶ τὸ κρῖνον ἢ 
ϑεωροῦν, ἔσται ἐν τῇ ἐνεργείᾳ ἡ ἡδονή" ὁμοίων γὰρ ὄντων καὶ τιτ « 

ν » ᾿ πὺν ΄ δ Ὴ » . 
πρὸς ἀλληλὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχοντῶν τοῦ τε παϑητιχου ᾿ 

Ἁ » -" . ΤῸ Ἢ ,ὕ ᾿ - 5 ᾽ Α ἠ 

καὶ τοῦ ποιητικοῦ ταῦτο πέφυκε γίνεσϑαι. πῶς οὖν οὐδεὶς -“““ τ ν Ἂ 
ἂ- ὩἿ Ν 

Ξως 
-ὰρ » ὕ- 

Ωις --..᾿ἕ Οκᾳ,..- ον 

81. ΚΡ πησομένου. βσσσττε γύκαοι 
{ ρῶς με 

δῃΐπι τηὰπέαῦο βοηὐθηὐυατμη ΟΥ̓ΠΘ ΒΗΘ Ῥοΐουηῦ, 5οα αὐ ἔθγθπαᾶξ, 
δγπαπῦ δαὺ ἀο]θπᾶδ. Ἔ 

88. οἷον τοῖς ἀκμαίοις ἡ ὥρα 806. ἐπιγιγνόμενόν τί ἐστι τέλος. ΕἾΟΒ 
1116, ααἱ βᾶπδθ οὺ τοδυβύδθ Ἰανθηθαθ πο 6 68586 βοϊθὺ (ν. ργοχίγην γύρα 
ἕως ἂν οὖν κ. τ. 1.) οὗ 51 ἀοδιῦ βο! οἰ δπαϊπουη ὧδ Τα υθη 1} 15. ΘοΥρουβ νὰ- 
Ἰουπαϊπθ ἱπουύιοῦ, ἐδιιθη ἐδηαῦδτη ἄθοου αὐἱάδιη δα ᾿ἰρβᾶτη τὴν ἀκμὴν 
ἸΠΒΌΡΟΥ αὐδ8ὶ δοορᾶθγθ υἱἀθίαν. Οὐἱ ΠοΥΪ 1 Ῥθὴ8 ἡ ἡδονὴ σοτηροπίδαν, 
βοίθσητιβ αποδδτητηοᾶο πῶς ἔχει πρὸς τὴν ἐνέργειαν, 568 τη Πτ15 ΒΟΙΘΙΆΤΒ 
τί ἐστιν (ἃ, 18). Απ ἐνέργεια οὐ ἴρβὰπι δῦ αὐοᾶ ὡς τέλος τι τῇ ἔνερ- 
γείᾳ ἐπιγίγνεται Οποᾶπδπι Ἰρίθαν σθπαβ ἐνεργείας οἵ. 1116 Ὁ 84. 8. 
51 γϑῖῸ πϑαὰθ ἐνέργεια π60 κίνησις οβ ἡ ἡδονή, αὐἱὰ ἐδηᾶθηη 6888 
αἸοοίαν 9 --- Ῥγαθίοσθα Αὐϊβύουθι Ῥυὸ βαᾷ γαύϊομθ, αὖ αὐϑθβέϊο τηούδ 8ΔῸ- 
βοϊγουθίασ, τορυϊζαπάθχμι ογαῦ αὐοὰ ρῥγοΐθοϊο οὐϊδιη ταῖς κινήσεσι Υ6. ὉΘΠ6 
σοβίᾷ ἡδονὴ αὐδοάδτα ἐδπατδηι τέλος ἐπιγίγνεται. 

8--10546ᾳ. Μεηιοβίω αὐδϑάδηη, απ ἴῃ τϑγατη νϑυιύαϊθ οὈβθευϑη- 
αν, οὰπι δᾶ ἀδβουιρύϊομθ τῆς ἡδονῆς αὐδ8 τηοᾶο τϑρϑυΐα δϑῦ Ὅθη6 60Π- 
ΟἴποΥΘ οβύθμαιθοῦ γ8 8--10; νβ 105αα. ὕπαρ ἔπτη τοὶ οορεὐϊο δά]ανα- 
ἔα ὕππι ἀδβηϊίῖο ἴρβῶ ρχοραύαν (τῷ γὰρ ἀληϑεῖ πάντα συνάδει τὰ ὑπάρ- 
χοντα 1098 Ὁ 11). ΕΠ Ῥυϊσηθμι αὐἱάθτῃ (γ5 8---10) 161 ἔδοι!θ ᾿ἰπ 6}}1ρ]- 
ιν αὐἴ βαὺ ταὖ πϑῖηὸ ρϑυρϑίυαο (θδᾶάθμι σγθ)ὺ) αἀοθ]θοίθξαῦ: αὐδιη δα γῸ ΠῚ 
οὐλδια ἰῦγο Η υϑβρίοὶ τηθυηϊηΐτητιβ 1154 Ὁ 20- 81: ἴἄθη οηΐτα αὐοᾶ 
᾿πηρθαϊῦ αὐοπιῖπαβ ρουρθύτπο εἰς ἡδονή, οἴβοῖθ αὖ 5ἰηῦ γατῖδθ. 

8. 4. πῶς οὖν οὐδεὶς συνεχῶς ἤδεται; ἱ. 6. διὰ τί οὐδεὶς ἡδόμενος 
διατελεῖ, ἀλλ᾽ ἡσϑεὶς χρόνον τινὰ παύεται ἡδόμενος; ϑ᾽αυίϊάθηη Θηΐπι 
ἡ ἡδονὴ (οὐ ἡ ἐνέργεια) ὅλον τί ἐστι καὶ τέλειον καϑ΄ ὁντινοῦν χρόνον, 
πη 51Π6 ὑβθιῃρουῦβ δϑὺ (1114 δι 14. 17. Ὁ ὅ---9), αὐδοὺὶ ργοΐθοίο ροΐθσγαῦ 
ΘΠΠΟΠ ΟἸΠΗἶἷΠΟ ᾿ἰΌθγα οϑβοῦ ἃ ἐθιηρουβ ταύϊοπθ. Νθο τηΐππβ αὐϑοῦὶ ρο- 
ἰδοταὺ -- Ἰὰ αποᾶα πορηριαν --- ππθ ΟἸΩΠΪΠΟ ἴῃ δῷ τ οοπύϊπαϊ 8 Πα] 
οχϑιβίαῦ ααᾶθ ἀποαποαθθ ἐθιηρουβ πιοιηθηΐο ὩὈβοϊνιασ, Οθτίο δπΐμι 
τὰ νῦν (γ. 1174 Ὁ 9), ἀαπδηηνῖβ πια]ύα βἰηδ, ΠῸῚ πηδρῚ8 θη ρουῖβ ὉΠ] ΠῺ] 
Βρδύμση ᾿πηρ]θηῦ απᾶτῃ τη] πη Ραποξογαση ᾿ἰπθῶ σοπβοϊξαγ. 



012 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΤΟ. 

-» “᾽ Ἃς ΄ ΄ ἣν Δ...9 ΄ 2 δ τυ ττόλὰ συνεχῶς ἥδεται: ἢ κάμνει; πάντα γὰρ τὰ ἀνθρώπεια ἀδυνατεῖ καὶ 4 
ὕ συνεχῶς ἐνεργεῖν᾽ οὐ γίνεται οὖν οὐδ᾽ ἡδονή (συνεχής ἕπεται 

- τ , γὰρ τῇ ἐνεργείᾳ. ἔνια δὲ τέρπει καινὰ ὄντα, ὕστερον δὲ οὐχ ὁμοίως 
3 -»Ἢ 

διὰ ταὐτό τὸ μὲν γὰρ πρῶτον παρακέκληται ἡ διάνοια καὶ 
3 ἐῈ ᾿ 

διατεταμένως περὶ αὐτὰ ἐνεργεῖ, ὥσπερ χατὰ τὴν ὄψιν οἵ 
᾽ , , ᾿ ᾽ , ς δι 2 "ἢ 
ἐμβλέποντες. μετέπειτα ὃδὲ οὐ τοιαύτη ἡ ἐνέργεια ἀλλὰ 

Ὶ ᾿ Ὶ ς Ἑ Χ 3 -» ϑ », Χ 

νεῖν ἐς 10 παρημελημένη διὸ καὶ ἢ ἡδονῇ ἁμαυροῦται. ὀρέγεσθαι δὲ 

νας ἸΚ 17[ Γ.8 "τῆς ἡδονῆς οἰηϑείη τις ἂν ἅπαντας, ὅτι καὶ τοῦ ξὴν ἅπαντες 

τῶι ΣΩν δ᾽ «ἴα οἷς , Κ 
γος ο«ἵ- 

ἊΝ ας 
. ἢ κάμνει} γἰοΒΌτη. ὅ. {συνεχής 6 οοπΐ. δά. 9. Κῦ 

δὴ οὐ τ᾿ Ὁ δ τα ἐνέργεια; (66 νἱᾶ. αὐοᾶ Βεοκῖ.. τϑοθρὶῦ ἴῃ α11]0Ὸ 1. 6886). 

ὧν 

4. ἢ κάμνει; Ῥαῤθαν αὐἱοθηαπθ κάμνει: τηοῦῦοὸ γϑύυτῃ γ6] 46Ὀ1]1- 
ἰαΐθ ΟΠ ῬΟβ586 ρουρϑῦύπο ἄππὶ γίναῦ Ποιηΐηθιη στῶν, ατδ αἰοαὺ 
Τιοηρθ αἰϊαα δῦ αὐοᾶ 1176 Ὁ 84 5. ἀϊοίτηυν ἀδυνατεῖν συνεχῶς πονεῖν. 
Ὑὲ1 ἰᾶὰ αἰϊαᾷ, 5ἱ βουϊρύιπι οββοὺ ὅτε οὐδὲ ἀλγεῖ οὐδεὶς συνεχῶς. -- ὅο: 
οαθαϊατα κάμνει ν θυ πὶ 6888 ΠῸΠ οὐθᾶο. ΝΌΠΠΘ Θηΐτη ΟΘΥἰτη 8, αἀᾶτη ἴῃ 
Ῥαγίθιη φρϑηὰβ τῇ ἡδονῇ ορροβιδατῃ 80 ἴῃ 186 ῬΥῸ δυβαταθηῦο Θ886 ροβϑὶῦ ὃ 
Νορθ αὐδύθημβ γ6] δὰ ποὺ αϊἱαυσᾷ ορϑιᾶ συ] οοηθθηθομθ Ποιηϊηΐβ 
ΟΡαΒ ϑϑὺ (γ. υβ ὅ συνεχῶς ἐνεργεῖν). ἴῃ πᾶπο ἰσιθυν ρατγίθμι οὖ 8Ρ- 
ῬθΘΙ]απάτππι ουϑῦ. 

ὅ. οὐ γίνεται οὖν οὐδ᾽ ἡδονή 860. συνεχής. Οτδθ γοχ αὐοϊηοᾶο 
τϑοίϊῷ οὰτὰ στϑύϊομθ οὐδ ρούαθεϊῦ, ποη νἱᾶθο. -- ἕπεται γὰρ τῇ ἐνερ- 
γείᾳ: οὐδεμία δὲ ἐνέργεια συνεχής. Νάτη αὐϑιηνὶβ αποάδτῃ τηοάο ἅππι 
νἱνίσηαβ ἀρϑτηὰβ (ἡ γὰρ ξωὴ ἐνέργειά τις γ8 12), ὕδιηθη ἀπδαθδθαιθ 
γ6] ἐνέργεια γ61] ἡδονὴ γὙϑιῃββίομθ θρού. Ησοο δῃΐμὶ ΔῸ ἰπἰδο γβ8 8 56. 
ἀϊοοθαύαν ὅτι οὐδεὶς συνεχῶς ἥδεται. : 

1. διὰ ταὐτό: αἸϊαᾶ ἰρίθαν σθπυβ τούττι ἀἸοϊαν ἴῃ αα0 δά θπι γα] ϑὺ 
ταῦϊο. ΟὐΙημηση6. ΘΗΪΠ) ΓΘ ΡΒ. ΒαΙηδηἷβ5 οϑὺ αὖ ομηπίῶ, αὐοηῃΐδιη τὸ συν- 
εχὲς ποη Βαθθηῦ, ροβὺ δ]: αποα ἐθιηραβ τηΐπυβ σίσθϑηῦ ααδηι ὈΥΐα5. γ6] 
Ὁ ᾿πῖ1ο; 588 Ῥ]θγδαὰπθ ἴῃ ἀἴθηι αὐϑ8ὶ ἀο]θοίθηῦ ααδ8 γαϊηΐγηθ ἃ πουὶ- 
ὑαΐθ (καινὰ γ8 6) οοιηπηθπαδηθαγσ, ϑαθι αὐϑηᾶδιιῃ ἀυ]οθαϊπθιη πα θηὐ 
ααδ8 πονῶ βαπὺ; π66 ὑθιηθιθ ἔδούσμα αὖ τέρπειν ἀϊοαηῦαστ. 18. Θηη 
πθροῦ, ργὸ Τορίσουπιμα ἐδηύατηι σϑύϊομθ υϑπι 6886 ὅτι χαρὰ καὶ τέρψις 
καὶ εὐφροσύνη πάντα τοῦ αὐτοῦ, τῆς ἡδονῆς, ὀνόματά ἐστιν (112 
Ῥ 232 5α.}9Ὁ 

10--21. ,Ποἰπᾶθ νοῖὸ (νυν. δᾷ ν8 8-- 10) ΠΙυαᾶ ἀὐοαῦθ, αποα οτηπδ 
ἡδονῆς Βδύυαϊο ἀπουηῦαγ, ποὸη ἴδ Τοΐτατη 6558 ρούουϊῦ.. Ηΐποὸ Θηΐτῃ 
Επάοχὶ ταὐϊομθβ' ρυοβοϊβοθ θδηύαν; ποὺ αὖ 6 τηθᾶϊο ο]]δυθαὺ ἐτιβύγω Ρ]ὰ- 
ἰοηῖοὶ ὑθαϊαρθηῦ; ἰάθιι 1ρ8ὶ Αὐϊβυοὐθι συν ββίσησση νἱάθραίαι; ν. 1172 
Ὁ 9 5α. 1112 0.88 86.» ἴθίαπθ υδθ δαἀποίεϊε, βαπύ. 

τς 11. ὅτε καὶ τοῦ ζῆν ἅπαντες ἐφίενται: Ποὺ δπΐτη 1 ἀδρίμμα οϑὺ 
(ὅτε ἴογθ 1. ᾳ. ἐπειδή), αὖ απϊουΐαπθ τηϑρὶβ πα ]]ἃ ἀθηηοπβύναἑϊομθ δα! 

Ῥυοθϑῦας ααᾶπι ργορίθι αὐϑθ]ϑὺ δυρατηθηδᾶ; ν. 8 1170 ἃ 19 -- 29, 10. 205. 

Ππξαν αὐξοπι. Ατῖβρ. ἢ. 1. νὰ ἑωπασδτη ἐθυμαΐπο πηθ 610 ΡῈ αὔθηὶ τὸ 

αἵρετὸν Δα]παϊοοῦαν τῇ ἐνεργείᾳ Ῥϑύαιθ 1Π|δτὴ τῇ ἡδονῇ: γιύαπι. ΘΗ 

ἐνέργειαν 6886, ϑαδιῃ Ουΐατιθ νἱΐαμι. ατιαϑ] βαδγα ἐνέργειαν γ6] 1ᾶ ὅθητιΒ 
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κι ΨΈΡΡΝΣ ἡ δὲ ξωὴ ἐνέργειά τίς ἔστι; καὶ ἕκαστος περὶ ταῦτα τιἴ8 «19 

οι 

ων» 

Ἐς ἀπ κι ὰμμἑ...... ὡς“ 

«δ 

καὶ τούτοις ἐνεργεῖ ἃ καὶ μάλιστ᾽ ἀγαπᾷ, οἷον ὁ μὲν μοῦδε. 

"ὃς τῇ ἀκοῇ περὶ τὰ μέλη, ὁ δὲ φιλομαϑὴς τῇ διανοίᾳ περὶ 

τὰ ϑεωρήματα, οὕτω δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἕκαστος. ἡ δὲ ἡδονὴ τε- τῦ 

λειοῖ τὰς ἐνεργείας, καὶ τὸ ξῆν δέ, οὗ ὀρέγονται. εὐλόγως οὖν 

καὶ τῆς ἡδονῆς ἐφίενται τελειοῖ γὰρ ἑκάστῳ τὸ ξῆν., αἱρετὸν 

ὄν. πότερον δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν τὸ ξῆν αἱρούμεϑα ἢ διὰ τὸ ξῆν τὴν 
ἡδονήν, ἀφείσϑω ἐν τῷ παρόντι. συνεξεῦχϑαι μὲν γὰρ ταῦτα 
φαίνεται καὶ χωρισμὸν οὐ δέχεσϑαι᾽ ἄνευ τε γὰρ ἐνεργείας οὐδ. 

: ὃ ς. 
γίνεται ἡδονή" πᾶσάν τε ἐνέργειαν τελειοῖ ἡ ἡδονή. ὅϑεν δοκοῦσι τς, ᾿,, τῳ 

ζ ν , ὥπερ. 

21. τε] ΚΡΟΡ τε γὰρ (Μὴ γὰρ). ἐ) ες... τὰωὶ 
᾿Ξ θ ταῖν ἘΠ ΦΕΦΕς ἘΘΟΘΕΕΨ Ἔα Θ' ἘΣ ΕΣ - 

ἐνεργείας αὰοὸ ἀεο]οοίοίαν (ν5 12 84.). Ἰύδαπιθ ααἱ τῷ τελειουμένῳ (τῇ «“ βασι 
ἐνεργείᾳ) αὐάϊοίαβ δὲ, πο ροὐθϑὺ ποὴ δἰΐϊδη τῷ τελειοῦντε (τῇ ἡδονῇ) 
δαἀαϊοῦμβ 6886 (γ8 1ὔ---18). 

18. πότερον δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν τὸ ξῆν αἵἱρούμεϑα ... Επποτρὶῦ 
αὐδοβίϊο αὐἱᾷ γοῖθ ἰὺ αἱρετόν, αὐγαχη υἱξα (γ61 ἡ ἐνέργεια) ἂἃπ ἡ ἡ δονή. 
Ῥγο Βα]. Θηΐτπι Ἰοοὶ τϑίϊοπθ 1ὰ ὃ αἱρούμεθα τὸ ἰάθπι οϑὺ τὸ αἵρετόν. 
Νϑο ἔδθιμθσβ δὺ αὖ τὰ, αὐϑογαΐαγ: αἀαὰμη Θηΐπὶ Ἰη040 γ8 12. βου γα Υ 
ἕκαστος περὶ ταῦτα καὶ τούτοις ἐνεργεῖ ἃ καὶ μάλιστ᾽ ἀγαπᾷ, ἀποῦαβ 
αὐδεὶ ν6] ρυϊποῖραῦιβ τῇ ἡδονῇ ἀδυὶ νἀοαίατ. Εδὺ γϑῦοὸ μαθο αὐϑδβίϊο 
ἴα Ῥυΐποῖρ8}18, αὖ νἱχ ᾿πέθ! Πσαῖαν αὐπᾶπατη ταὐίοπθ ἀποΐαβ Ασὶβῦ. 1Π]Ἰϑ τὴ 
Β0}0 ἤπϑιῃ ΕἸ οογττὴ ρούπουϊὸ ἀφιέναι ἐν τῷ παρόντι (γβ 19): Βῖπο 
Θπΐτῃ τϑιηοί παπᾶ τΐστιτη απιοα πυβατᾶμι δ Βο]τιΐω θοῦ. [πὶ 8 Ιρ ἐς 1ρ]- 
ἔπι τϑπαπθῦπν αὐττιτι σὶξα γ6] ἡ ἐνέργεια 510 τάγαϑὸν δη ἡ ἡδονή -- 
14 δῃΐπη σθητβ, οα]ὰ5 οδπβᾶ αἰξθυτιπι ἀρροϑύδδαν, Πομηϊϊθὰ5 ῥτοΐθοῦο βάτη- 
ταστὴ ουἱξ θοπαπι. ουϊξαπιθ ρου! οα]πτα μ6 τὸ ἐπιγινόμενον τέλος δια πιϑῦτῃ 
ππίνϑυβαθ υἱΐα τουθγᾶ τέλος εἰὺ οὐ οὗ ἕνεκα. --- Τπῦμη 586 τη δ] ΟΥΔ Ὁ 1]1 
Ποὺ ἸοοῸ δοιηρυοθαύαμι οὐ 850. ααδπὶ Ῥϑυιῃι οουΐω ἴῃ δχίγθμιο ο8Ρ. 3 
ῬΥῸ οογεϊβ γϑηδιξω βιπῦ, ααπιπὶ βουϊ θοσοῦ Αὐἱδὺ. -- 31 Π1ὼ νϑυθϑ ΒΟΥ Ρ51556 
Ραυϊαπᾶπβ οβϑὲ --- ὅτι μὲν οὖν οὐ τἀγαϑὸν ἡ ἡδονὴ ... δῆλον ἔοικεν 
εἶναι, ν. δα 1174 ἃ 8--12. 

19. 30. συνεξζεῦχϑαι. .. χωρισμὸν οὐ δέχεσθαι ν. Ὁ 82. 86 ἀδιόρι- 
στοι οὕτως ὥστ᾽ ἔχειν ἀμφισβήτησιν εἰ ταὐτὸν ἐστιν ἡ ἐνέργεια τῇ 
ἡδονῇ... διὰ τὸ μὴ χωρέζεσϑαι φαίνεταί τισι ταὐτόν. --- Ῥανυϊου] τη 
μὲν γὰρ ποὰ ΒΑΌΘΙΘ αὰο Θχοϊριαίαν, ποίαπαθτῃ. 

21. πᾶσάν τε ἐνέργειαν τελειοῖ ἡ ἡδονή. Ῥυγϊσηαπιὶ Π15 νου δᾶ 
πηϊγθυβᾶτη ἐνέργειαν τοΐουίαν ἡ ἡδονή (γ. δα 1174 Ὁ 21); Βπουξαπθ θηΐτη 
τῶν αἰσϑήσεων ἰαπίατη οὐ τοῦ διανοητικοῦ τηρπξῖο ἔδοία οοὐ. Νορησὶ 
τὰς πράξεις, αὐαρρὸ αὐδ8 τηοχ οὖ ἱπ Ὀθαύἐαίθ ββοῦπᾶο βἰ πὸ 1060 (68Ρ. 8), 
ἴῃ 8 ραᾶτίθ αἰβραξαύομῖβ πὸ ῬΥΟΥΒαΒ οοπίσα ΟΡΊΠΙΟπθτα δοοια τύ. Νθο 
Ῥδυϊου οπιηΐα ἀπ88 τηοᾶοὸ αἰἱβραίαία βαπὺ τοῖς πρακτικοῖς νοῦ τἱτὸ 
ἔουτεϊ ῥ᾽ δοθθαπῦ: ταθταϊπΐτητιβ θηΐτη ἱπέου 8116. ὅτι οὐκ ἐν ἁπάσαις ταῖς 
ἀρεταῖς τὸ ἡδέως ἐνεργεῖν ὑπάρχει, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον τοῦ τέλους ἐφάπτε- 
ται 1111 Ὁ 15. --- Οδὔθγαστα ἀαρ]οὶ 1βῖο τὲ (ἄνευ τε γὰρ ἐνεργείας ... 

Ατίβε. Ἐπμῖο. 48 



014 ἈΒΙΒΤΟΤΈΕΈΙΙΒ ΒΤΉΗΤΙΟ. 

1115 5832 καὶ τῷ εἴδει διαφέρειν" τὰ γὰρ ἕ ὅ εἴδει ὑφ᾽ ἔτέ ἰό ᾿ φέρειν" τὰ γὰρ ἕτερα τῷ εἴδει ὑφ᾽ ἑτέρων οἰό- κὶ τ 
μεϑα τελειοῦσϑαι. οὕτω γὰρ φαίνεται καὶ, τὰ φυσικὰ καὶ τὰ 
ν ἢ Ψ -»" 

ὑπὸ τέχνης, οἷον ζῷα καὶ δένδρα καὶ γραφὴ καὶ ἀγάλματα 
90 καὶ οἰκία καὶ σκεῦος. ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς δια- 

, Ὁ δωΝ , ἌΣ Ων » 
φεροῦσας τῷ εἴδει ὑπὸ διαφερόντων τῷ εἴδει τελειοῦσϑαι. δια- 

’ 3 " “-“ , - ᾿ ᾿ ΄ . φέρουσι δ᾽ αἱ τῆς διανοίας τῶν κατὰ τὰς αἰσϑήσεις καὶ 
τ - ΄ αὑταὶ ἀλλήλων κατ᾽ εἶδος" καὶ αἱ τελειοῦσαι δὴ ἡδοναί. 

24. ἀπὸ τέχνης ροβίυϊαθαί Ζ61. ΚΡ ἄγαλμα. δ8ῦ. τὰς διαφ.] ΚΡ ΜΡ 
διαφ. 28. αὗται] 6 ΤΡΝΡΟΡ; αὐταὶ ΒΕΚΚ. ο. γ6]]. 

πᾶσάν τε ἐνέργειαν... .) θὰ ταῖϊο ᾿πέργ ἐνέργειαν ἱπύοταιθ ἡδονὴν ἴη- 
ἐθυοθᾶθυθ ἀϊοῖδαν απᾶθ Ἰοσῖοθ ἀπ σοοθ νοοδίαν., ἀντιστρέφει“. 

Ο. 31--Ὁ 34. ΤΎΡΟΣ δυραχηθηζαύίοηθ οἰβοϊξαγ, αἀἰνθυβαβ ᾿πύθυ 856 
6888 τὰς ἡδονάς. Νοαὰθ ἱπᾶϊρῃω οϑὺ πᾶθο γθ8 αἀπᾶθ 810 αὐδδὶ οαρὶδθ 
ὑναοίθίαν. ποδὶ θηΐπι οὐπηΐβ Ἰαυδεύϊο τῆς ἡδονῆς ποπροϑίαθ οὐ Ὀοηΐ5 
τΟΥθὰ5. οἴποθυ νἱἀθαῦυν (ν. 1112 ἃ 38 ---88), αὐἰῶ ῬΥΟΙΊΪΒΟῸΘ. ΤῈ 1118 πὶ 
αα γγόῦθῶ οὐ δὰ ργᾶνα ἀποδυηαγ, βαῦβ οααιθιμη 6886 υἱα ΘὈϊθα ἀυτημηοᾶο 
ΠΟ ΠΊΪΉ18 ἀϊνουβαθ ΤΥΘυ 86 ἴααθ ορροβιίαθ αἵ ἡδοναὶ 6886 ογθάδηθαν 
αὐδη ἰρβᾶθ αἷ ἐνέργειαι: αὖ απἱ αἸϊα σθηθτδ δχηρ]θούαθαν οἷ 1 ἵρϑύστη 
ὨΘΟΘΘΒΘΣΓΟ γϑβραδὺ 818. 

4) 31--- 98. 
21. ὅϑεν δοκοῦσι καὶ τῷ εἴδει διαφέρειν. Ῥτοροβίθϊο 68, δ αὐδη 

Ῥτοθαπᾶδηι ἀθὶπθ δυραμηθηΐα, ΘΟΠ ΡΥ ὐ7, ῬΥΪπλπ γϑοΐα ἃ Ὁ ᾿ἰρβῶ ἀ6- 
Πηϊΐομο τῆς ἡδονῆς αὐᾶ 1174 Ὁ 14 5ααᾳ. (Β) τϑροϑιύα δῦ αρίᾶ 6886 
αϊοϊξαν (ὅϑεν). 

28. οὕτω γὰρ φαΐνεται καὶ τὰ φυσικὰ ... βνο ον 8.66 
βογιρίδ, αὖ δὺ ἴῃ ἀρ ἀρ τγε Ῥιαξαν »ἀαοα ΟΠ] ἜΣΡ 116 γἱα6- 

ΘΘΥΠΊΤΏΤΙΒ (φαένεται) 56, τὰ ἕτερα ὑφ᾽ ἑτέρων ΤΉ ΥΩ ἘΠ᾿ 18 
βαπὺ αὐδ πΐηπβ ρ]δοθαπύ: τὰ ὑπὸ τέχνης (Ζ261115. οουτίρθθαῦ ἀπὸ): 
ΠΌΤ ΘΥΙΒ ἴῃ ΘΧΘΙΊΡ]18 γ8 24. 20 5106 ἀγάλματα βἶνθ ἄγαλμα (ΚΡ) ταὔπτῃ 
οϑὺ; ἴῃ ργοχίμηᾷ βϑηὐθπίϊῶ, ὁμοίως δὲ καὶ...“ Ἰηπηϊδγιιβ τελειοῦσθαι 
Υϑ 56, δα ἀπθη ὙΘΙΌΙ ΠΟ 000 δόμον ἀδιδαὺ 6 γϑὰ 22 ἀσδηη φαίνε- 
ται [γ8 28) οορτιαμάθμι οὐ. 

28. καὶ αὐταὶ ἀλλήλων (ΒΕ Ἰκ.): πιο καὶ αὗται ἀλλήλων ΝΜ ῦΌΟ"), 
Ὠἶδὶ ἔονῦθθ ρ᾽ϑαῖτβ αἰχὶῤ Αὐἱδὺ. καὶ αὖ ἑκάτεραι ἀλλήλων οἵ, 1110 ἃ 3. 8. 

Ὁ) 29--Ὀ 1.- 

Τα Ὅθπ6 μᾶθο ἀοιηοηβίγαϊο οχρυθβδῶ δῦ αὖ ἀπθιαθϊο 46 βθηύθηψ 
ΒᾺ]1ἃ εἷῦ: συναύξει ἡ ἡδονὴ τὴν ἐνέργειαν' τὸ συναῦξον οἰκεῖον (συν- 
ῳκειωμένον)" τὰ ἑτέροις τῷ εἴδει οἰκεῖα καὶ αὐτὰ ἕτερα τῷ εἴδει. δ68 
νἱᾶθ5, 8ὶ ρτὸ συναύξει Βογιθαῦτν τϑλειοῖ, Ῥ᾽μθ οαμάθιῃ ἀγρτιτηθηἑα ΟΠ 61 
τηοᾶο νβ 231-- -28 ἔπιῖϑθβο. [πα46 οἰδοῖίξαν, αἰ Αὐϊδέοίθ! θβ886 τελειοῦν 
ἐνέργειαν, αἰϊπἃ συναύξειν ἐνέργειαν. Ἐθηΐτα, οὐϊαιηϑὶ ἐθηιρουῖβ ταΐῖο 
ἴῃ Βἷβ πο ἀρποβοίδαγ, ὑδμηθη γϑυιμ οϑὺ τελειοῦσϑαι αὐοᾶ ᾿ποῃοδθαπι 
ἐπουῖῦ απδέθπυβ 78πὶ ἔπουϊ, συναύξεσϑαι απο οοπίϊπιιοίαν, Υ. δᾶ 1174 
"98. Νῶς ἔονξαϊδο δοοϊαϊῦ αὖ ἢ ααἰθι ἡ ἐνέργεια συναύξεταν ἀϊοδη- 



Κ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. Π1Β. Καὶ ὅ. 0τῦ 

ἢ φανείη δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ συνῳκειῶσϑαι τῶν ἡδονῶν ἕκά- τιτὸ 40 ς τε, ἐπ 

στην τῇ ἐνεργείᾳ ἣν τελειοῖ. συμαύξει γὰρ τὴν ἐνέργειαν ἡ 80 1-- ἀκωΐ ΓΡΑ:. 

οἰχεία ἡδονή" μᾶλλον γὰρ ἕκαστα κρίνουσι καὶ ἐξακριβοῦσιν “ "- ΚΣ 
τὰ Ἂς ἃ , «νς Π ἜΥΜΤΨΑΝ, 

οἵ μεϑ᾽ ἡδονῆς ἐνεργοῦντες, οἷον γεωμετρικοὶ γένονται οἵ χαί- ες 1. ἜΣ 
θοντὲρ τῷ γεωμετρεῖν, χαὶ κατανοοῦσιν. ἕκαστα μᾶλλον, ΞΟ ΩΝ 

ὁμοίως δὲ καὶ φιλόμουσοι καὶ φιλοικοδόμοι καὶ τῶν ἄλ- ᾿ ακοἈ τ νος 

λων ἕχαστοι ἐπιδιδόασιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἔργον χαίροντες αὐτῷ. 30 “ΠῚ 

συναύξουσι δὴ αἱ ἡδοναί, τὰ δὲ συναύξοντα οἰκεῖα. τοῖς 
Γάδ, ᾿ δε τὰ ΣΝ ΤῊ ΚῸ ἌΡ ΘΙ - φ, ε ἑτέροις δὲ τῷ εἴδει καὶ τὰ οἰκεῖα ἔτεα τῷ εἴδει. ἔτι δὲτιτον κα -ὟἫ ὩΣ 

μᾶλλον τοῦτ᾽ ἂν φανείη ἐχ τοῦ τὰς ἀφ᾽ ἑτέρων ἡδονὰς ἐμπο- Πα δὲ Ὑ 
δίους ταῖς ἐνενγείδαβ εἶναι οἵ γὰρ φίλαυλοι ἀδυνατοῦσι τοῖς ΣΝ ἧς «ἀξ νας 

ΜΗ φισοὶ ἘΡνος Τος 
λόγοις προσέχειν, ἐὰν κατακούσωσιν αὐλοῦντος, μᾶλλον χαί- ἜΣ; τὰ ἘΣ 3 ̓ Ξ 

ροντες αὐλητικῇ τῆς παρούσης ἐνεργείας᾽ ἡ κατὰ τὴν αὐλη- ὃ μετ δεν ἐπα 

τικὴν οὖν ἡδονὴ τὴν περὶ τὸν λόγον ἐνέργειαν φϑείρει. ὁμοίως 

; 

81. μᾶλλον] ΚΡ μόνον. 84. ΚΡ καὶ φιλοδόκιμοι τῶν ἄλλων. 80. δὴ] 
(0Π]. 561. (ἔθια σα]ρ.); δὲ ΒΕΚΚ. 1]. 

4. ΚΌΜΡ χατακούωσιν. 

αν ἐπιδιδόναι νβ8 8δ; ἱποιϊξαξαγ δῃηΐτη ἡ ἐνέργεια οὐ ἴα, γ6] ἱπογθβοὶδ 
γ61 δαοϊθβοιὺ -- πἰπηγατη ἀοη66 Υἱβ 6185 ρῖῸ δυιμηδηᾶ ἀΘὈϊΠ 1 δέθ στ Υβτι5 
Ἰαπρτιβοεῦ (ν8 8---10)ὴ. Οὐ αἸξουτθ ααδ8 αἸβοθυ πη πι5 ᾿ηὐθ ἰσαηύαν, οορὶ- 
ἰοῦαν οὐ ἡ ἐνέργεια οὐ ἡ ἡδονὴ αὐ8165 ΔῸ Ι1π1Π10Ὸ 1174 ἃ 14 56. 6886 
αἸοοθαπίαγ. 8:10 ὅρασις απδθεϊδηη ἀπὸ ἰθιηρουἶβ τηοτηθπίο, ἀθίη ἢΠ16Ὸ 
ἤπθιη Βαῦθδῦ; τελεέα ἔπουϊδ ἀυτησηοάο νἱρθηΐθ βθῆβα ρϑγοθρύαση δυὶὺ 
απο ρΡεγοθρέα ἀϊσηατῃ ἕαϊδ ; πὸ ἄθθβϑβο ροξουιῦ ἡ ἡδονὴ τελειοῦσα ὡς 
τέλος ἐπιγινόμενον; δἴατι! οϑάθιη ἐδπαπδτη συναύξουσα πὰπο ἸΟΘαΠ ΠΟῚ 
ΒΔΌΘΌΙΙ. 

80. 81. μᾶλλον γὰρ ἕκαστα κρίνουσι καὶ ἐξακριβοῦσιν: ἴαοϊξ ἰσιθαν 
ἢ ἡδονὴ αὖ 5θηβιι8. Ὑ6] Ἰῃηθ6 18 τη6]1ὰ8 οροϑγᾶ βαᾶ ἔπηραΐιν ν8] ὥστε βέλ- 
τιον διακεῖσθαι τὴν αἴσϑησιν ἢ τὴν διάνοιαν πρὸς τὸ ὑφ᾽ αὑτήν (τ. 
1114 Ὁ 1ὔ. 18. 22). ιάρθβμπθ ἰριθαγ αὐγῖὰβ τελειώσεως (10. 38---25) 
Βαθο εἴπ 

6) 1--.94. 
1 ἄδην πὲ οἰΐαηε ἡνασίβ οἰμοοαί, οὐβου σα ημοηαηὶ ἠιοᾶο 18 αὐβοίαξιο" ἔῃ 
μο Θοημρί ιν 65. η0 ἐδηροῦοε ἐνέργειαι φαϑβέϊέογιηέ. Οιας οηΐηι ἐνέργεια 
»ίιια ἧδον ἧς δοομηι αἰξιιογὶέ αἸέογαηι τυοῖ γοργίμιοδέ υεἱ εωρεϊϊεὶ (----νβ 10). 
Νέηιο ἐσίξιο χιθὶ ἐνν δὰ οοσοιηραῖιι8 δὲ χίαθ ναϊάθ ρϊασοαξ αἰΐαηι {αοῖϊο 
αὐηνέξεί, εἰ πο ηνιι8 χυΐβ αν ας «οί οἰοίμ ἐο 1ἰδοηέζιιβ αὐ ἐϊ]αηι 
οσοπϑεγίείιν μὲ αὐάιοίνιβ εδὲ (---κα 18. ὕπας αρραγεὲ αἰϊοπαην ἡδονὴν 
αὐηνι6 ουἰϊδεὶ ἐνεργείᾳ οὔε586 αἶηιι6 θαηιν λύπην ηιιαὲ ἱρδὶ τῇ ἐνεργείᾳ 51 
ααἀγιιοία. ΕΥσο ἐαηι αἴνογβας αἵ ἡδοναὶ ἐγέον 86. 8ιμηξ, κ οοπέγαγία ἐ[ἢ- 
οἱαμέ ἑαθηνηιο. αἴΐο ἔην ΘΘΉΟΥ6 πιο γ68 ηιαιΐηιο ἀΐϑεγϑα (ἡ λύπη) 80 ἴῃ 
ἐνεργείας σεηόγα ἐς Ποὶξ --Ὁ 34. 

2. τοῦτ᾽, πὖ τοῦτο ἃ. 29, 56. ὅτι τῷ εἴδει διαφέρουσιν αἴ ἡδοναί. 
ἀτ 



0.0 ΑΒΙΒΤΟΤΈΕΈΙΙΚ ΕΤΉΙΟ. 

ἱπουτδὲ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει, ὅταν ἅμα περὶ δύο κα 
-» ς ᾿ δ 

ἐνεργῇ ἡ γὰρ ἡδίων τὴν ἑτέραν ἐχκρούει, κἂν πολὺ δια- 
ς »" 

φέρῃ κατὰ τὴν ἡδονήν, μᾶλλον, ὥστε μηδ᾽ ἐνεργεῖν κατὰ 
" δι... , , ς - 3 , γχυν 10 τὴν ἀρθ μα διὸ χαίροντες ὁτῳοῦν σφόδρα οὗ πάνυ δρώμεν 

“ -" , 
ἕτερον, καὶ ἄλλα ποιοῦμεν ἄλλοις ἠρέμα ἀρεσκόμενοι, καὶ 

; ἕν τοῖς ϑεάτροις οἵ τραγηματίξοντες, ὅταν φαῦλοι οἵ ἀγω- 
, 3 ΄ ΄ ᾽ 4, χἃ » ᾿ ΓΈ ΈΡΕΣ 

νιξζόμενοι ὦσι. τὸτε μάλιστ᾽ αὐτὸ δρῶσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν 
οἰχεία ἡδονὴ ἐξακριβοῖ τὰς ἐνεργείας καὶ χρονιωτέρας καὶ 

1ὅ βελτίους ποιεῖ, αἵ δ᾽ ἀλλότριαι λυμαίνονται, δῆλον ὡς πολὺ 
διεστᾶσιν" σχεδὸν γὰρ αἱ ἀλλότριαι ἡδοναὶ ποιοῦσιν ὅπερ αἵ 
οἰκεῖαι λῦπαι" φϑείρουσι γὰρ τὰς ἐνεργείας αἵ οἰκεῖαι λῦπαι, 

( ᾿ “ 3 ΄ “᾿ . ΄ 
οἷον εἴ τῷ. τὸ γράφειν ἀηδὲς καὶ ἐπίλυπον ἢ τὸ λογίζεσθαι" 
ὁ μὲν γὰρ οὐ γράφει, ὁ δ᾽ οὐ λογίξεται, λυπηρᾶς οὔσης τῆς 

20 ἐνεργείας. τυμβαίνει δὴ περὶ τὰς ἐνεργείας τοὐναντίον ἀπὸ 
τῶν οἰκείων ἡδονῶν τε καὶ λυπῶν οἰκεῖαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐπὶ τῇ 
᾽ , 3 εν ͵΄ ἀν 6 ΄ ς ὙΞΙ ΡΞ 
ἐνεργείᾳ καϑ' αὐτὴν γινόμεναι. αἱ δ᾽ ἀλλότριαι ἡδοναὶ εἴρη- 

10. δρῶμεν) ΚΌΜΡΟν διορῶμεν. 20. Κῦ περὶ τῆς. 

8, ἡ γὰρ ἡδίων 856. ἐνέργεια: ἃ αποᾶ νοῖῦο ,,ὅταν,.. ἐνεργῇ “ 
Ῥγουίβιση θϑῦ. [θηι ἴπ ψϑυῦο ἐνεργῇ βΒυθ)θούαπι τὶς ροβὺ ῥ᾽ υγα]θηι οἵ 
φίλαυλοι ν8 8. 1] παροὺ τπο]θϑίϊ. 

10---18. Αοαΐα πᾶθο οὖ ρᾷθπθ ἰθρίᾶα οὐβθυναίἑο πο ὑδιη ἄθηηοη- 
βίσϑηαι αὐδγὴ 11 δύνα μα] νίμι μα θοὺ. οἸοᾶθμι τηοᾶο αοὸ Υἱρθηβ αἰΐαπα 
ἡδονὴ αἸϊθηατη ἐνέργειαν αὖ ἀγοοὺ δῦ γϑρυϊτηϊύ, θὼ ααδ Ἰδηραθὺ 8]18 1 
ἐνέργειαν αὐδθ 5ἰῦ Βιιδν15 ἃγοθβϑιῦ. απιαβὶ οὐ ο]τοῖυ.Κ. Ὑιαθίαν Ἰσιξαν π8- 
ἕαγα Ὠππηθηᾶ ααθπᾶδμηι πηοάππι (αὖ ᾿δα ἀϊοαι) ἡδονῆς τορΙθύατμι ερίθατο: 
δ ἀαθη πηοᾶππηι 51 μη σΘητ18. ΠΟ Βαϊβοϊαῦ, δἀνοοαῦο 8110 φῬΠΘΥΘ 
ΒαΡΡΙΘὈτθαν. Νοναμπι ΠΟΘ, π60 ἴῃ Θᾶπι βθηὐθηὐίαηι βρϑοίαὐ ὅτι διάφοροι 
αἵ ἡδοναί: οἵ. ρνούάτβ 1164 Ὁ 2--9. 

16. δῆλον ὡς πολὺ διεστᾶσιν: ἡ οἰκεία ἡδονὴ καὶ ἡ ἀλλοτρία. βοᾷ 
Ἰη θ]]Πῖροβ, ἰϑέθα τὸ διεστάναι οὐ τὸ διαφέρειν τῷ εἴδει αἰ ογτο. ΑΠΠΟΗ 
εὖ ἡδονὴ αἸϊαψα απᾶ πηαχίπιθ 8111}}8 οὗ οορῃ δύω διὉὺ ἐατη ἀλλοτρία 6886 
ὕμστη λυμαίνεσϑαι ἀϊοθπᾶδ οὐ θα βἐαῦ βατητηᾶ βοηξοπέϊαο, ἀπιητηοᾶο 
αἵ ἡδοναὶ ἀτοῖθ οὐ δὰ τοῦ αἰ] πηρΡῚ πραπθαῦ βυδθ αἀπαθαὰθ ἐνεργείᾳ 
ν᾿ ἀοαπίαν δἀ]αποίδθ 6] βάθιπηθιθ παύασαθ ῥαγίϊοῖρθα θθ86. Υ. γνβ8 24 βα6. 

21. οἰκεῖαι δ᾽ εἰσὶν αἵ ἐπὶ τῇ ἐνεργείᾳ καϑ' αὑτὴν γινόμεναι. Θαστη 
ἰπᾶθ ἃ γβϑὰ 14 βαθρίιβ τὸ οὐκεῖον τῷ ἀλλοτρέῳ 510 ορροβίδαιμῃι, βθιὸ δ αθυθ 
Ατὐῖβὺ, υἱάθαϊαν αὐἱὰ ἦδτα ἀϊοαῦ οἰκεῖον. Νϑο ἐδιθη ἱπαΐ116 αποᾶ δαάιῦ. 
Οὐ Θηΐπὶ πιοᾶο 5ἴπθ ἀἰβουϊσῖμθ ἡδονὰς καὶ λύπας αἰχίβϑεοῦ οἰκείας 

ταῖς ἐνεργείαις, οανθηάαμι Ραύαντῦ ὯΘ ΤῊΪγ6. νἱάθγθίαν Ἰοσαῦαβ 6586. 
Ναϊη 60 86η8ι, απὸ Ὀ]θυυσπαιθ τὸ οἰκεῖον ἀϊοῖθαῦ αἰααθ 480 το ββίτηθ 
τῇ ἡδονῇ ἐϊναΐξαε, λῦπαι οἰκεῖαι ταῖς ἐνεργείαις οἸηηΐπο ποη βαῃῦ 
(φύσει γὰρ ἑκάστῃ ἐνεργείᾳ ἡδονὴ ἕπεται, οὐ λύπη). 



πὰ ν νὴ, ΟΣ ος 

ἜΨΨ ὙῸΝ ὩΣ ΨΟΡΎΨ 

ὙΨΕΣΨΨΟΟΜ Ψ. ΥΡ Ὑ ῸΡ 

ΝΙΟΌΜΑΟΘΗ. Π1Β. Κὅ. ᾿ ἜΘ 

κϑται ὅτι παραπλήσιόν τι τῇ λύπῃ ποιοῦσιν" φϑείρουσι γάρ, τιἴδ Ὁ38 

ε πλὴν οὐχ ὁμοίως. διαφερουσῶν δὲ τῶν ἐνεργειῶν ἐπιεικείᾳ 

καὶ φαυλότητι, καὶ τῶν μὲν αἰφετὰν οὐσῶν τῶν δὲ φευχτῶν ἘΞ ἘΦ 

τῶν δ᾽ οὐδετέρων, ὁμοίως ἔχουσι καὶ αἵ ἡδοναί" καϑ' πμάσεηνν ; ς ΞΟ 

γὰρ ἐνέργειαν οἰκεία ἡδονή ἐστιν. ἡ μὲν οὖν τῇ σπουδαίῳ “ 

οἰκεία ἐπιεικής. ἡ δὲ τῇ φαύλῃ μοχϑηρά᾽ καὶ γὰρ αἵ ἐπι- ἐὰν 

ϑυμίαι τῶν μὲν καλῶν με μδέαί, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν ψεκταί. (- "ἢ “ὦ αὶ 

οἰχειότεραι δὲ ταῖς ἐνεργείαις αἵ ἐν αὐταῖς ἡδοναὶ τῶν ὀρέ- 80 ΘΕ τον Σ 9 πὰς δ΄ 
δι, Α 2 ξς 

232. 238. ΚΌΜΡΟ» εἴρηνται. 26. καὶ αἴ] ΚΡ καὶ. 29, δ᾽ αἰσχρῶν] ἰ - : 
ΚΙΟΡ αἰσχρῶν δὲ. 

τὰ «οἷ ᾿ ΞΌΡΣΣ, 

Ὠ. 34--Ἠ,[.10ὺ ἃ 99. Οὐμνθύβαβ δα ϑᾶτη αὐϑθβθϊομθιη, ααδ δὐμῖοθο- 
ταπι Βουϊρίουὶ ρῥυϊποῖρα} δ 6886 ἀθρθῦ, Αὐϊβῦ. ἱπηΐχυβ ἀυριτηθηζα ϊοηθ 
αὔδηὰ Ῥγϑϑιηϊδιῦ (Β, ἴταρυ. γϑῦοὸ ΟἹ 781 βἀοοοθὺ αὐᾶπϑπι γϑρι]ᾶ ἱπβύσγιιοὐϊ 
ἴῃ ἰβέᾶ νανϊοίαίθ τῶν ἡδονῶν τϑοῖθ β' Πρ! ]8.8 ϑθβΕϊ ΘΙ, ΒΘΟΘΥΠΘΤΏΤΙΒ 
αἀδ8 Βοτηΐπθ ραύατῃ αΐσπδθ 5 ηὖ, ἀθ]σαγηθβ αα8δ8 δα γνιΐζατα θείαι τὸ- 
γοτδ ἴαοϊδηῦ. Οὐ ἴῃ τῷ ἴΐα αὶ Αὐἱβῦ., αὐ ῥυὶαβ οβύθπαδὺ τὰς ἡδονὰς 
εὐ οἱ Ἰορί αυᾶἃ Βοποβέδθ ἐνέργειαι ἃ ὑπγρίθαβ, βίποθταθ διᾷ Βαμα δι 
αἸβοθυηθϑη  Υ Βα] θοὗδΒ 6586: ἀδίπαθ τηοηθϑί, ἰρβᾶτῃ ΤΌΣ. Βοπθϑίαξθιι 
ῥγοθιδαξθιααθ (βθα ἡδονῆς 85θὰ ἐνεργείας) δχ δᾶ γδίϊομθ ἀϊρποβοὶ απ 
5βίηρτιϊα αυᾶθαθθ τα ορὰβ Βυτηϑηθτι, ρτοροβίξποηι Π]πἃ ἃ παίατᾶ, ΘΧΡτΘ8- 
ΒΌΤΩ ὃ Υἶτὸ ὈΟΠΟ, Ῥου ϊποϑηῦ. : 

8) ἴα “ὀηιγηο αἰυογϑίξαίοηι τῶν ἡδονῶν α αϊυογϑιαίε τῶν ἐνεργειῶν 
αρέαῃι 6586 υἱαϊΐηνιδ, δὲ6 οἐ θα ἑτερότης ημαθ ἐπέου ργοῦα εἰ ργαυα 68ὲ αὖ 
ἐΠ0 φοηεγο αὐ τὰς ἡδονὰς ρογίϊμεοῦτέ -- -[11ὅ Ὁ 238. Εοηΐηι δὲ ὀρέξεις 
ἐμγρε8 αἴΐαβ, αἴΐαβ Πιογιοβέαβ 6886 αἰοίηνιβ, χψιιοηίαηι αὐ ἐνεργείας αν ἐμν- 
Ῥὲδ ατιὸ Ποηεδίὰ8 ἐδηαεινι, ᾿ ηνμίο ἸΛΌΟΝ δαάρφηι αἰεγονέϊα. τῶν ἡδονῶν 

ἩΔΣΣ πα κι δείξεις. - 1176 ἢ 86. Πίοηι δὲ Ῥιώ αθ ἡδοναὶ αὖ ἧη- 
ριυνγὶβ ραγίζον αἰ ογεηξ αἰγιιε αἷ ἐνέργειαι --- 1110 ἃ 8. 

Ὀ) φμορέαμι Ὁ 670 ϑιμμηι Οὐΐγιια σοηογὶ ατϊηιαγιξνηη. Οριι8. εδὲ ργοροϑβὶ- 
ἑὴν (ἦν χυιο Οηιηι65 ἐνέργειαι χιίαθ αἰτοιι7ιι8. φοηογ8 ργορηΐαθ βυ φιαβὶ 
αὐ εὐνὴν ΟΟΥ̓Ριι8 σοημρΥ ]ιογ ιὐγιένι): ογὶξ Ππορυΐὶ φιόηαα ἀσοοηιηοάαΐα 
χμαοράαηι ἡδονή, ϑ8ροοίαηβ {{Ππὴώ αὐ οριι8 Ἰιιηιαγλίηι --- 110 ἃ 9. Ομ ἐη 
786 χιοά Ποηεΐηθβ ἐηΐθν 86 εἰἸββορίϊζθηξ, τ αἰτὴ ἀοἸοίαβ αἰτογηηι, ϑρεγηαΉΐ, 
οοηϑβοηἑαγθιηι 6δὲ; δακίθην οηΐηι αἰἰβδθηδβίο ἐγηέθυ 608 χιυὶ βαγιὶ δοβημα χιῖ 
αοργοίξὶ ϑιιγιὲ ἔγν νι ϊβ γοθιι8 χα βοηϑδίδιιβ διδγοσέαε βιρηξ οδέϊγιες ---α1ὅ. 
«Αἰχιιὶ «(ἢ ἐϊΠπὶς σϑγιών Τα τρνυνν. οδὲ ψιιοα βαηὸ Πιοηυϊγιὶ υἱάθέιγ,, τέα ἡδονὴ 
πορυΐηε αἶσα ἀπηιαααξ δα δὲ, φψιαην ποηῖο ρῬγοϑιιβ αἀρηοβοῖξ; τοϊίχιαο 
γεγυογϑβίξαξῃ ρεογηυϊ αν --- ἃ 32. Ῥγοσιῖ τέα αϑογιγέ φιιαθοιιχυία ἐπ} 065 
βιύηξ; 861 οἰΐαηι μέθυ ργοῦαβ ἐαοῖϊο ἀϊρσηοβοοέιν", βἴυθ τα οδὲ βῖυθ Ῥ]ν)᾽ 68 
βρη, υογο Ὠιηπαπα ἡδονή: τϊηυίγιηη ἐα χα τὴν ἐνέργειαν τοῦ τελείου 
καὶ μακαρίου τελειοῖ -- 1170 ἃ. 39. 

Ὁ) 34 --- 1116 ἃ 8. 
31 8. οἰκεία ἡδονή: νἱάδ5 τὸ οδήδον ἦθτα, ἅτπὰ αἸοὶ ἃ6. βαρτα γβ 21. 
80. οἰκειότεραι δὲ ταῖς ἐνεργείαις αἵ ἐν αὐταῖς ἡδοναὶ τῶν ὀρέ- 



018 τς ΑΒΙΒΤΟΤΈΕΈΙΙΒ ἘΤΉΗΠΙΟ. 

αὐτόν ϑι ξεων᾿ αἵ μὲν γὰρ διωρισμέναι εἰσὶ καὶ τοῖς χρόνοις καὶ τῇ κα 
φύσει, αἵ δὲ σύνεγγυς ταῖς ἐνεργείαις, καὶ ἀδιόριστοι οὕτως 
ὥστ᾽ ἔχειν ἀμφισβήτησιν εἰ ταὐτόν ἐστιν ἡ ἐνέργεια τῇ ἡδονῇ. 
οὐ μὴν ἔοικέ γε ἡδονὴ διάνοια εἶναι οὐδ᾽ αἴσϑησις᾽ ἄτοπον 

8ῦγαάρ᾽ ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ χωρίξεσϑαι φαίνεταί τισι ταὐτόν. 
“ Ἂν δ [2 ᾿ ο᾽ςς ΄, , ΕΥ̓ ΚΣ τ ες ὥσπερ οὖν αἱ ἐνέργειαι ἕτεραι, καὶ αἵ ἡδοναί. διαφέρει δὲ ἡ 

Ἄω....» οὐ μρ 

ἘΠΕ ἘΠΕ ἐπ « ὄψις ἁφῆς καϑαριότητι, καὶ ἀκοὴ καὶ ὄσφρησις γεύσεως" 
αἰ: κὐταν αὐ ἐν ὁμοίως δὴ διαφέρουσι καὶ αἵ ἡδοναί, καὶ τούτων αἱ περὶ τὴν 

2. ΚΌΜΡΟΡ ὁμοίως δὲ. 

ξεων. Νόοη ἰδηΐαμι οοηΐγα ἀϑτῃ βθαἃ ρᾷθη6 οοπίτα βϑηῤθηζίδιαι απ πᾶ- 
ἕμτα, τῆς ἡδονῆς ἴπ μῖ8 ἀθβουτίρία οϑὺ ᾿ἰδύαα.,, ἐν" οϑῦ; ΘΟΠΐΘΓᾺΒ (απϑπι- 
ᾳαδτα ΠῸπ ἰάθη) θ8}) 117 8 1 ἔσται ἐν. τῇ ἐνεργείᾳ ἡ ἡ ἡδονή. -- ΔΛᾷ 
γϑῖὰ ἰᾷ ἴῃ ἃρθυΐο οδϑὺ τὰς ὀρέξεις ϑῶ αὐἰάθτη διωρισμένας (γ5 81) 6886, 
απὐδύθηιβ Ρ]υαὰθ δηΐσηο δια δῶ ἔθγιηθαν, ααδ δυῦ αἰϊον Βοταθθαν ϑο 
Ρτοροβῖξα ἑαθγϑαὺ ααῦ ΟΥΠΏΪΠΟ ΠΟΙ σουπηθαν. 564 δΔῸ εαἰξογᾶ ρατί ἱ ἴρϑατῃ 
τὸ καλὸν καὶ τὸ ἐπαινετὸν οὐ (ὰλθ ορροβίῥα βαπὺ ἰδῶ Θομητηπηΐδ, τῇ 
ὀρέξει οὐ τῇ ἐνεργείᾳ βαπὺ αὖ 8ὺ ]ὼ δα μᾶπο γϑἕθβσδπθασ. Αὐ αἵ ἡδοναὶ 
Ὡ660. ᾿ἰαυαϊβ πουιῖτιθ “ρϑυππθιν ΠΘα 16 ΟἸΩΏΪηΟ, διαπίάθιη τϑοῦθ ἀϊοαηΐαν 
ἐπιγίνεσθαι, Ἀσ]ῸΒ 6586. »ΘΠΘΥΪΒ 6586 υἱδερβέμν. ΑἸ θηῖμ οϑῦ αποᾶ. 
1π 1118 αὐϑ81 ὑθβϑυϊπιοηίπτη αἀποαάδηη ῥγοάϊθαν, ϑροπύθ οὖ 1:θηΐθυ νοὶ 
ΒΘΟΒ [δοῖβθθ ααἱ ἔδοθυϊῦ: 1ὰ αὐυοᾶ ἴῃ παίιτᾶ ἡδονῆς οὐ λύπης 8185 οὐ 
ἴρ8θ Ασὶβύ. οὐβθυνανῦ, ἤδὸ ἴπ αἰβραίαίίοπο Καὶ 1---ῦὅ (θα Η 12 56.) 
ἴογθ πϑρὶοχιῦ. ΟἿ ᾿πέθυ ἰὼ 1110 Ὁ 19... ἀκούσιον δὲ τὸ ἐπίλυπον 
καὶ ἐν μεταμελείᾳ (οδϑὺ Θῃΐη) ἡ μεταμέλεια απδράδιι λύπη ἐπιγινο-- 
μένη); 1099 ἃ 11--20... οὐδ᾽ ἔστιν ἀγαθὸς ὁ μὴ χαίρων ταῖς καλαῖς 
πράξεσιν κ. τ. Ά. : 

82. αἷ δὲ σύνεγγυς... καὶ ἀδιόριστοι οὕτως: ΡΘΥ ΟΡΡοϑβ: [1018 τῶ- 
ἀϊοηθιη οὗ μἴο οορίἐδηάπμι, δαὶ τοῖς χρόνοις καὶ τῇ φύσει (υ8᾽ 81). 

84. οὐ μὴν ἔοικεν ἡ ἡδονὴ διάνοια εἶναι: τὴν διάνοιαν θη 
.αὐποάδοιῃ ἐνεργείας 6856 νἱάθβ. Θαϊΐ τϑὰ8 γοοίβ διάνοια, βδ015. Ἰαΐθ 
116 ραΐθῃηβ, υὔὸ ΘΧΘΠΡΙΟ 6 ΡοΙῦ. ΠΠΠαβὑγοῦαν »οὐκ ἀναγκαῖον... τὰς 
διανοίας εἶναι μόνας ταύτας πραλχτικὰς τὰς τῶν ἀποβαινόντων. χάριν 
γιγνομένας ἐκ τοῦ πράττειν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τὰς αὐτοτελεῖς καὶ τὰς 

αὑτῶν ἕνεκεν ϑεωρίας καὶ διανοήσεις“ 1395 Ὁ 16---21. 

1.5ᾳ. Ὡφὴν οὗ γεῦσιν Ἰηΐθι βθηβῆβ ἥκιστα καϑαρὰς 6556, Ω0Π τπιηῶ 
᾿ἰδηθαχα. ταὐϊομθ γΘΠΩ νἱἀθοϊθασ; Βυϊβοίαῦ Ηἴο ᾿πόποτο τὺ ὅτι αἵ ἄλ- 
λαι αἰσϑήσεις δι᾽ ἑτέρων (διὰ τῶν μεταξὺ) αἰσϑάνονται, αῦ τΘΠα08 
Βθηβῆβ 6886 τοῦ εὖ ξὴν ἕνεκα, ἰδοίατη γοτὸ (ἡ δὲ γεῦσις ὥσπερ ἁφή 
τις) τοῦ ζῆν ἕνεκα: ν. ἃ Αη. Γ΄ 12 οὐ 18, 484 Ὁ 14 οὗ 485 ἃ 1. 
484 Ὁ 18. 486 Ὁ 19. (484 Ὁ 22--20). Ν(ο οὐΐπαν: (υ8 3) τὰς ἡδονὰς τὰς 
δι᾿ ἁφῆς καὶ γεύσεως ᾿τηρυγαβ ΡΥ οδῦθυϊβ οθηβθϊῦ αὐἱ οαβάθιη ἀνδρα- 
ποδώδεις καὶ ϑηριώδεις νοοαθαῦ 1118 ἃ 3ὅ οπηηθιηαθθ ὰπὶ ἀκολασίαν 
ἔχπι ἀκρασίαν δα οαδάθηη ἀπδδν γϑίοσθθαῦ: ν. 1981 ἃ 22 περὶ τὰς δι᾽ 
ὄψεως ἢ ἀκοῆς ἢ ὀσφρήσεως οὐϑεὶς λέγεται ἀκόλαστος (ἀἀάδε,,, οὐδὲ 
ἀκρατὴς -- ἁπλῶς“). 



κὺ : διάνοιαν, καὶ ἑκάτεραι ἀλλήλων. δοκεῖ 
καὶ ἡδονὴ οἰκεία, ὥσπερ καὶ ἔργον" ἡ γὰρ κατὰ τὴν ἐνέρ- ὁ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118, Καὶ 8. 619 

δ᾽ εἶναι ἑκάστῳ ξρύῳ τιτὸα 3 φ᾿ 

γειαν. καὶ ἐφ᾽ ἑκάστῳ δὲ δερῤοῦντι τοῦτ᾽ ἂν φανείη" ἑτέρα ὃ τ, .... 

γὰρ ἵππου ἡδονὴ καὶ κυνὸς καὶ ἀνθρώπου, καϑάπερ Ἡρά. 

Ἡλνευῦ ῬῆΝ ὄνον σύρματ᾽ ἂν ἐἑλέσϑαι μᾶλλον ἢ χρυσόν" ἥδιον 

1. ΚΡ ὄνους. ἤδιον] ΚΡ ἡδεῖον. 

8. καὶ ἑκάτεραι ἀλλήλων: βαηὺ Θῃΐη οὐ τῶν περὶ τὴν διάνοιαν 
ἡδονῶν νατῖδ, σϑηῆθτα, ἰηΐου ααδ8 αἵ ἀπὸ φιλοσοφίας, ϑαυμασταὶ καϑα- 
ριότητι“ {1171 8ῦ. Θυο Ἰοοο οὖ ἰὰ ρχγοθαῦαν, τὸ καϑαρὸν (γε] τὸ εἴλι- 
κρινὲς 1170 Ὁ 20) ἴῃ σϑποῖθ τῶν ἡδονῶν δια ὑπῦτῃ 14 6888 αποὰ τῷ 
μετὰ λύπης 8. τῷ μιχτῷ 510 ορροβίζατα: πο ϑῃΐπὶ ρο  ββίτη τι θϑθτη 
ποιηΐηῷ ἴῃ Ρ]αἰομπὶβ ΡΒΙΘΡΟ ϑρθούδην νοὶαὺ 82 ἃ. δ1 ἃ. 6. Νϑο ἰδιηθῃ 
ἴ π8ο ἀἰδεϊπούϊομθ, ααἱρρθ οαἱ Αὐϊβῦ. πο τω τηὰ]θπτη ἀθά θυ, αἰ] σθη- 
ἐϊα5 Θχρ!οδηα δ, ΤΠΟΥΔΙῚ ΠΘΟΘ5856 18 1ὴ ουἹί. 

Ὁ} Ὁ: 9ὺ. 
8. 4. δοκεὶ δ᾽ εἶναι ἑκάστῳ ξῴώῳ καὶ ἡδονὴ οἰκεία. Αἀ αἰΐδηι 

ρδτηατθ αἱξίτηατη απδθβύϊομθιη ρϑυρὶδαι αὖ Βοϊαῦαν απ ἐδπάθηι δῦ ἄν- 
ϑρώπου (οἰκεία) ἡδονή: ν. γ8 234. ῶῦ οὐ 238. Θυδθ αὐἱάθτη απϑδοϑβύϊο οὖ 
αἰ Π]ατὰ τοίθταθαν, αὐδθηδτῃ 510 Βουλϊπἶβ ἐν ἐργεια ῥτοργίδ, ππίνθυβαθ 
ἀϊδβρανε οηΐβ ο, 8ὃ8---ἢ Ῥγδθοθάθηξβ ταύϊο βαριθαῦ (γ8 9ὅ ἢ ἐκ τῶν ἐνερ- 
γειῶν δῆλον!). Ναο χαΐπυβ οθγύατη δῦ, ναγιθίαίθιη {Π|8πΔ γ8 10 8α. 
γ8 20 84., ααῷ πα ϊοίττη ρῬουθαν θαυ] νά θαῦθν, θοάθιη τηοάο τῶν ἐνεργειῶν 
ἃ τῶν ἡδονῶν 68:6. Ετρὸ 15 αὐΐ πογᾶ απδϑὶ απδθβύϊοημθ τὸ οἰκεῖον 
ἔργον γ8 4 8α., ἀεοίηαθ8 τὸν σπουδαῖον νβ8 16 γε6] τὸν τέλειον καὶ μακά- 
ριον ἄνδρα ν5 21 δα αἰ]παϊοαπάπηι Δα ραϊν, ρυϊαπᾶτπβ δῦ αὐνίατιθ σθ- 
ΠΟΥῚ ὑπτη ἡδονῆς ἔπτη ἐνεργείας Οροτϑιη ἀρ ϊ586, αὖ οἸατίοσθ αὐϑηὰ 86- 
ἢπὸ ἴπ66 1Ππδὑγαγθηΐατ. --- Ουΐβ δαΐθηη ποὸὴ νἱαθῦ, 5ὶ ρίδηῃθ οοπβύθὺ αὐἱὰ 
ἐπιεικὲς ἐπαινετὸν καϑαρὸν 510 (1175 Ὁ 28. 29. 1116 ἃ 1), δοίδϑηη 6588 
γϑῖὰ ἰοίδπι; αὐοα γΘγῸ οὐΐατιθ Κ,ΘΠΘΙΙ οὐκεῖον εἰ νίσουθ ὈΟπῸ οὖ ΥὙθ 18 
Ὀοαῦο δοοθρύμση, πθοθββαυτῖο ἴῃ δοάθιη σθηθι ἐπαινετὸν ἐπιεικὲς καϑα- 
ρὸν ἴογθ. [ἃ ἰσίξαν ἴῃ οδάθιι τὸ αὐγᾶατιθ Ῥᾷγ5 ἀἰϊβραθαθίομΐβ (ὑπτα 117ῦ 
Ὁ24--11τῸ ἃ 8, ὕπτια 1170 ἃ 8---29) νϑυβαηύῦαν αὖ Παθο 1}}} βασοαγταῦ ἰὰ- 
οθπαὰθ δἤετναῦ. --- Αοοραϊ αἰ. Τπηρυϊνβ δαΐπὶ αἰξζίπη αἸδραίαςιο, 
απ το δὰ τὸ οἰκεῖον ἔργον οὐ ἃ τὰς ἡδονὰς (καὶ ἐνεργείας) --- εἴτε 
μία ἐστὶν εἴτε πλείους -- τοῦ τελείου καὶ μακαρίου ἀνδρὸς τοίονθαν, 11] 
αὐϑθδβέϊοηϊ δοοοιηοααία, δϑὺ, αθδ8 τοχ ΟΔΡΡ. 6 ---9 46 Ῥϑαϊύαϊθ δ͵αβαιθ 
Ῥδυθθυβ ᾿πβυϊθαϊδαν. Υ. δὰ ἃ 4: δὰ ἃ 26 οὐ 31. 

4, ὥσπερ καὶ ἔργον 50. οἰκεῖον ἔστιν ἑκάστῳ ξώῳ, αἴατι Πποιηΐηὶ 
Βαστη ΡΥδ6 οοἰθυῖβ. Ηϊπς ἴρϑὲ υἱγύαβ ρϑπάθθεαῦ: ἡ δ᾽ ἀρετὴ πρὸς τὸ 
ἔργον τὸ οἰκεῖον 1189 ἃ 17; ἴηῆο 8ΔῸ ἰηἰϊξϊο παύστατῃ Ὀθαὐ ϑἐϊβ ἱπνθβεῖ- 
Βᾶ886 νἱἀθθαξαν απἱ τὸ οἰκεῖον ἔργον Ῥθιβροχίββοὺ 4 ὁ. Οοποῖηϊς αυοάὰ 
Ἰ0Χ ἴῃ Ὀϑαθἑαίθ απδοᾶάδπι ρᾶτβ πρὸς τὸ ἀνθϑρωπεύεσϑαι γμοβία!αξαν 
(1118 Ὁ 1 οὖ, ἀνϑρωπικαί“ 10. ἃ 10); ἰρβῶ ϑῃΐτη ἡ φύσις ου͵αβνὶβ σθ- 
πΘΥ5. βρθοίαξαν, πθϊοαπατθ ἀ6 ἰδέ ργορυιθίαϊθ αὐϑουϊθαν, 

4. ἡ γὰρ κατὰ τὴν ἐνέργειαν ες. ἡδονὴ οἰκεία ἔσται (ἡ δὲ ἐνέρ- 
γειὰ πρὸς τὸ ἔργον). 

{{: 
ΟΑΟΣΣ 

πο τις ς ὌΝ 

ἐξ σι ου- γ- ΡΝ τ 

δ θϑθῦ αἶξι -“ κει 



680 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕΤΉΙΟ. 

ι - Ν »ν - 3 - δ » 

τα 8γὰρ χρυσοῦ τροφὴ ὄνοις. αἷ μὲν οὖν τῶν ἑτέρων τῷ εἴδει καὶ ὁ 

διαφέρουσιν εἴδει, τὰς δὲ τῶν αὐτῶν ἀδιαφόρους εὔλογον εἶναι. 
᾽ ’ - 

ΟἿΣ ἐν .λὺ διαλλάττουσι δ᾽ οὐ μικρὸν ἐπί γε τῶν ἀνθρώπων τὰ γὰρ 
τς ΤΆ, ἀφῆρΩῖ, γόδορδ ρους τυεόνα δ ς ᾿ ι , ν . ᾿ Α ν δ ἰχ.......ὅὕ.«-ς οἰνεῖν ἘΝ ΒΡ μὰν τέρπει, τόνε ἿΝ λυπεῖ, καὶ τοῖς μὲν λυπηρὰ 

οοςς ΚΕΝ Ν᾽ χαὶ μισητά ἐστι τοῖς δὲ ἡδέα καὶ φιλητά. καὶ ἐπὶ γλυκέων 
[ δὲξ γέ, ἢ ᾿ ἐς , Σ 3 ᾿ ᾿ δ Ἅ δ - 7 
ας σαν- δὲ τοῦτο συμβαίνει᾽ οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ δοκεῖ τῷ πυρέττοντι 

“- ἔ -" ς ᾿ ᾽ » - 

τε το. οὐννκοοι χαὶ τῷ ὑγιαίνοντι, οὐδὲ ϑερμὸν εἶναι τῷ ἀσϑενεῖ καὶ τῷ 
; β ᾽ - ς - 

- ΧΑ ποῦ 15 εὐεκτικῷ. ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων συμβαίνει. δοκεῖ 
΄ πὰς Ὡς Ὡς ὦ ἐατέον 

1 

πγνι.. 10. ΚΡΤΙΡ ΟΡ διαλλάσσουσι. ΚΡ οὐ σμικροῖς. 11. τέρπει] αὐδθ Ὠΐπο 
τιβαὰθ 84 νοοθπὶ ἱκανῶς 1117 ἃ 80 Ἰαριηῦαν οὐὰ. ΚΡῸ οπηηΐδ. 

8. αἵ μὲν οὖν τῶν ἕτέρων τῷ εἴδει διαφέρουσιν εἴδει... Οοη- 
βϑηθδηθιη ἰρὶθαν, Βα υτἄάθτη σθππ8 Πα ΠῚ πηι οϑῦ, οὗ ὉΠ8ΠῚ ἴΌγΘ 
πομηΐπαπι ἡδονὴν οἰκείαν. Τὰ απο νοΥαπὶ 6886 ροβύγθιηο ουϊποῖθαν, βθᾶ 
ἤππὸ αὐἰἄθηη δαηῦ αὐδ οοπύγαυϊα 6886 νἀ θδηΐαν (διαλλάττουσι δὲ... 
γ8 10). 

10. διαλλάττονσι δ᾽ (αἴ ἡδοναὶ) οὐ μικρὸν ἐπί γε τῶν ἀνθρώπων: 
οἵ, 1094 Ὁ 14 τὰ δὲ καλὰ καὶ τὰ δέκαια... τοσαύτην ἔχει διαφορὰν 
καὶ πλάνην ὥστε δοκεῖν νόμῳ μόνον εἶναι, φύσει δὲ μή. Οἱ Ἰοοὰβ οὗ 
βοηὐθηξίθ οδυβῶ Θαἀ βου θαΐαν. --- Τὰ ρδυ ου]ὼ γε Ἰαύοῦ ναβέτπιτη 1Πυα Α185- 
οΥἸθη πϑὔασαθ ᾿ηὐθυ ΠΟΙ πΠ65 οὖ ᾿πύρυ Ὀθϑύϊθ: αὐοὁ Πὺ αὖ ἀρ ΒΠΟΙΏΪΠ6Β 
οουῦθ οὐὴπθ ρυορυίαμη Π]ὰὰ ορὰβ ἰΐω τῶν ἐνδεχομένων καὶ ἄλλως ἔχειν 
Ὁ, αὖ βΒῖπθ ἴροσο αποάδηῃ τηοΐὰ ἱρϑῖαβ δηϊσαὶ δῦ φηιρ]θούθη 5 φαὺ ἀ6- 
ὑγοούδ ἶβ πθὸ Ῥϑυῆοὶ πθαῦθ ἱπέθοθαμη ἢθυὶ ροβϑὶύ. Οαθαβὶ Ἡε ϑθσυβ 
πθοθββι αὐ αὐθάδη πϑύαταθ δὰ 1ἃ ορὰβ απο νϑῖο δῦ ρχοροβίδαα δα- 
Ἰρίθαγ, ἀπαβαυίβαπθ οὗ τὴν οἰκείαν ἡ δον ὴν ἃαῦὺ ϑυδηη ἴδοθυθ διαῦ δβρ61- 
ὨΒΙῚ Ῥούουϊῦ, 

11. 12. λυπηρὰ καὶ μισητά ... ἡδέα καὶ φιλητά. Νοη τηΐϊηυϑ 
οπΐμὶ δᾷ γρούθπαα. θοῷ δαδποίτηθσ ααἰρ8 Ρυ]5 αθ᾽θούαυἹ. ΘΟ  ἽΠητι8, 
αὐδιι ἀο]οοὐα !οηθιη ἱπαθ ΡΟ Ιββίπιθιμ Ῥθϑύμηιβ απὸ ϑηϊπηπ8 οὗ νοϊαηΐαβ 
ἔουί, νλθ εἰτηῖγτη αἵ ἡδοναὶ ἕ ἕπονται ταῖς ἐνεργείαις (γ5 26); ὑθιαρουῖβ 
γοῖο τϑύϊομθ μαι Ὁ [ἰπἰδΐο ἡ ἀπάτη διὰ τὴν ἡδονὴν γίνεται 
(1118 ὦ 84). : 

΄ 12. 5. καὶ ἐπὶ γλυκέων δὲ τοῦτο συμβαίνει... νβ 1ὅ καὶ ἐφ᾽ ἕτέ- 
ρων. Νραὺθ ἰρίδιν ταϊσαιη οϑὺ 1Π]υᾷ διαλλάττειν γν8 10; πϑιηστθ θϑῦ 
αὐυδράδηι βϑηϊύδβ ταὖ ΘΟΥΡΟΥῚΒ τῳ ΔΏΪΤΩΙ οὖ πιθη 18. 

1ὅ 5. δοκεὶ δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις 1. 6. ἴῃ 1}118. γΘΌτι8. απ ΠΟῊ 
γοὶαὺ ἀυϊοία οοἸϊάανθ γ8 12 8, βθῃβι 18 ΘΟΥΡΟΥΒ ἀἰβοουμαηΐαν 856 ΔΗΙΠΩΙ 
Αὐθιύσο βαθ]θοίαθ βαπῦ: αἀὰὸ ἴῃ σθμθυθ πὸη ἰδηύατη ποποϑῦα δαηῦ, β8θα 
οἴϊαια τὰ ἡδέα (τὸ γὰρ ἤδεσϑαι τῶν ψυχικῶν 1099 ἃ 8). Νόοα ἐἰδπύαπι 
ΘΠΪΠὰ ΡΙθτϑαιθ ΔῸ οἸμηΐ β88η0 γλυκέα 6886 αἸοθηθαῦ απδ8 π6 σαδύαῦα 
αὐἰάθιη ἡδέα Βυπῦ, 56ἃ τηυ]ύω οὐϊδτῃ Βυβίαὐα ἡδέα (αποηίδτα γλυκέα 
Βα) δῦ ΟἸΠΏΪΠΟ δαὐ προ οογΐθ οὐ πθποθ ἴῃ τηοάσμη ῬΥΌΡῸ νἱτὸ ἰδ88- 
ἀϊαπαι ρούϊαβ δχοιϊθαθαπὺ ουαηΐατιθ λυπηρὰ γ6] δυσχερῆ. Εὐοπῖμα ἥδεσθαι 
γϑοὺρ ἀϊοῖδαν ἰούπβ ἀσπιίωχαῦ οὖ αυδϑὶ ὉΠῚ15. ΠΟΙΊΟ, 5108 ΦΏΪΠλτι8 ΒΘ Ώ81 0118 
ΘΟΠΟΘββουῖδ αὖ ῬΡΘΠΘΒ 1105 γ65. εἰ, δῖνθ τηθηὐ]β φαοίον αι ΒΘ ηβ15. ἸΟΟ ΠῚ 
ἀραουηΐ, 



. ΝΙΟΌΜΛΟΗ. Π1Β. ΧΑὶ 5. 081 

εἰ δὲ τοῦτο καλῶς λέγεται, καϑάπερ δοκεῖ, καὶ ἔστιν ἑχάστου 
Ὗ τ -" ς 

μέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ ὁ ἀγαϑός, ἧ τοιοῦτος, καὶ ἡδοναὶ εἶεν 

18. ὁ ἀγαϑός] ΒΕΚΚ. οὐ γυϊρ.; ἀγαϑός 11. (αὐ νἱ 4.) ΟΠΊΠ68. 

10--18. τὸ φαινόμενον τῷ σπουδαίῳ... ἑκάστου μέτρον ἡ ἀρετὴ 
καὶ ὁ ἀγαθὸς ἡ τοιοῦτος. ῬτΟΡΔΌΙ Ια, Πδθο ΡῈῚ 586. ϑ᾽ αὐἱᾶθιη θῃΐμη ατΐβ 
βιὺ σπουδαῖος οὐ ἀγαϑὸς καϑ᾽ αὑτὸν οὐ αιδοπδτα 50 παύσω τῆς ἀρετῆς 
δῦ ῬΘῚ 88 βε 8 οοπῃβίθῦ (αὖ γ6] ποβίγὶβ ΟῚ 18 γὙ6] ϑαργοῦ νοοθ ὩΡΊΟΒΟΙ- 
τῆτ5, ἰβέμπι ΘΌΥῚ Δ θΟΥΔΥΘ) δαῦ απδοτοπᾶο οῇδούατη βἰῦ (αὖ τηθα] ΟΥ̓ ΠῚ 
ατίθ οοτγί ὑθβυϊμηοηϊω Ὀθοη86 8δ6 τηϑ]δθ γαϊθύπαϊηϊβ τθρϑυύω απ): 181} 

3 [ἡ Ἰὼ , 3 ᾿ ΄ - ΄ 
κῦ δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις εἶναι τὸ φαινόμενον τῷ σπουδαΐίφ λειτὸ α τὸ 

ΒΑ ΘὈΐτητβ ἀπᾶᾷθ σοτηρογίδτηιβ αὐἱᾷ νϑγθ δἰ ἡδύ. Β5ῖπ χϑρυθββὶβ δα ρυῖ-. 
οΥΘπχ" ᾿πϑἐϊ αι ίοπθια Ὀοπαβ δῦ ὑσγοραβ βθουπάστη Ατὐϊβυούθι θη νἱαἀθαῦαν 15 
αὐἱ χαέρει καὶ λυπεῖται οἷς δεῖ καὶ ὡς δεῖ, πῦπο νϑγὸ ργοροβιυῶ ἰαπάθμι. 
αὐϑδϑίϊοπθ τί ἔστιν ᾧ δεῖ χαίρειν καὶ πῶς δεῖ 580 ἤποπι δυίδτητβ τὸ 
κατ᾽ ἀλήϑειαν ἡδὺ καὶ λυπηρὸν 1ὰ 6856 ᾧ ὁ σπουδαῖος χαίρει καὶ λυ-᾿ 

πεῖσϑαι. ῬΕΙ͂ αἰξογϑμι δηΐτη υἱγυπιϊβ ἀοβηϊοποια, απῷ μεσότης 6586 
αἀϊον αν περὶ πάϑη καὶ πράξεις, νοὶ] ἴπ πδὸ αὐδοβίϊοπθ ρᾶταπι ῥτο-, 
ἔθούατα οὐδ, πίβὶ ἔοσξθ δ] αἷβ βοὐβ μαθθαῦ τὸ ὡς ἀληθῶς ἡδὺ ἀϊοθτθ 
τὸ μέσον. πῇ ; 

“Μονθίαν ὑϑγῸ 5810 σ,δΥ ββίτηδι ΠΘα 6 ἀπη0 ὑδηύατῃ 1000 ΟὈνΐῶ αὐϑθδβύϊο 
(ν. δὰ 1118 ἃ 88), ἴῃ αὐᾶ ἀϊ)υἀϊ!οαπαδ οααΐθ οὐ τηοάθϑὺθ σου ἀθοθῦ. 
Ἀρογέυΐη οπΐτη δῦ, ἴπ οτηπὶ ᾿πϑεϊναξίοπο οἰ μϊοᾶ, αὐδηθατηνῖβ Ὀ6π6 Ἰϑὑ 
οὖ οἰγουτηβογιρύῷ ἸΘρ6 σΘΠΘΥΆ}1, αἰδοῖ ρα]ο5β γϑούββίτηθ δα υἱτῸβ ὈΟΠΟΒ 60- 
τατηα 6 νἱγέαΐθη ἰαπαῦδιη διἃ ΘΧθι]ατῖῳ ΔΌ]Θρατῖ, ποῖ ἰαηύαπι αὖ απ88 
ἀοἤμτ Ομ τ οὐ ΒΥ] ορ βηηῖβ οἴθοίο, βαθὺ Ῥ6. ἱπαπούϊομθιη αὐδϑηᾶδτηῃ 
ΘΟΙΡτΟ Θηζαγ, βϑα δὐΐϊαηὶ αὖ Ρ]θγδαπθ, ἴῃ ααἰθὰδβ 85 Τϑυπ τη π6 νϑγιθὺδβ 
Ῥ᾽ απ ση θη να]θῦ, ϑπι Ρυϊπιαπι ποβοδηΐαγ. Αὐξζαταθη ἀοπϑηη ὈΟΠῸΒ ΠΟΙ, 
οδὺ ῃἶβὶ 18 ἴῃ αὰὸ βϑπούϊ αι 5 δὲ Ὀομπὶξα β Ἰθχ βρϑθούαθασ, υἱγύαβαπθ π1}} 
πα πῖβὶ Βα ἰθβ Ὀοπόγατα, Ῥϑυϊοα τὰ οϑὺ π ἴβ, αὐἱ ΠΠ|8πὶ Ἰαρθπὶ ἴῃ, 
Ῥοπὶ υἱντῖ ἱππδρσίηθ νἱγυα ίβνθ πουπηῶ ργοροβίξαμπι 6886 σθηβαθυϊῦ, ποι Πα π᾿ 
αἰγουβιθαύθ ἀθοθρῦαβ τἄθτι ρου ἰάθη ἀϊοαῦ, ἀπτηαπθ 6Χ 8110 αὐδ8ὶ σ'ΘΠΘΥΘ 
ἀοοθμαὶ ἰπ αἰϊπα 56 τϑοὶρὶῦ πἰμ}} ἀϊοαί. ὕὺ ἰσιθαν ἀϊσποβοαῦαν αὔταμῃ 
ἴῃ 811 ἀθιηοπδίγα ί ομθ υἱδαρουϑηᾶτβ δῦ δαοῦου ΠΘΟΠη6, ἀρ θηῦθυ ΟὈΒ6Υ- 
ναπάθπτῃ οὐ αὐοηδπὶ ἸΟ60 αἰδραεαύϊομπ!β 1]ἃ πϑὰ5 βιύ. --- Αἴααὶ αὐδθ 
Ὠα]ὰ8 ΘΘΠΘΥΒ βαηὖ ὕδιη τγα]έα οὖ ἔθη γαῖα ρα Ατὐὶβύ. γθρουϊπηύαν, αὖ 
ἢ. 1. Θχϑιϊηδ}} πὸπ Ῥοβδιηὐύ. Αἀβου θθηθαν πομπα]]α, ἀπᾶὰθ απὶ γο]αθυῦ 
ἄστη νἱάθαῦ αὐδὴὰ Ὅ6Πη6 ἀϊοαύαν μέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ ὁ σπουδαῖος, ὕστῃ 
1ρ86. ἡπαϊοοῦ τθοΐθμθ τποηθαπὺ ααἱ ΡΒ] ΟΒΟΡ ματα. 1 μᾷο βθηϊθηὐϊ οὔ 
γογῷ ἰαῦθιη αὐδηάδιη οὐμίοαθ ᾿πβοϊαθ πὶ 1111π|85 Ἰπμϑουθηὔθμ ΠῸΠ ὕδτη 
ΒΘΏΔ5586. αἀδ ΟὈὐΘχίββθ αϊοιπῦ: 1068 ἃ 1--0. 1904 ἃ 86. 1098 ἃ 8 58αα. 
1110 ἃ 12 8α. 1118 ἃ 2ὅ βαα. 128ὅ Ὁ 88 βΒααᾳ. 1174 ἃ 1 8α. --- 1099 ἃ 18. 

1160 Ὁ18---1ῦ. 1170 ἃ 145. --- 1985 Ὁ 80 54. 1171 Ὁ 12 (1188 Ὁ 81). 1160 

αι 12.. οἵ, 1118.8. 88. 1176 " 3ὅ. 206. 1099 ἃ 98. 1107 ἃ 1. 148 ἃ 3ὅ. -- 

1234 ἃ 19---21, οὗ, 1128 ἃ 25 8. (1208 ἃ 8ὅ. Ὁ 8) 142 ἃ 9. 1112 ἃ 19 5. -- 

Υ. 1248 Ὁ 26. 1382 8. 21. 1888 ἃ 1 5646. (1207 Ὁ 81 54.). 



ξ 

θ89 ΑΒΙΒΤΟΤΈΙΤΙΒ ΕΤΗΙΟ. 

Ἵ ΄ ς ᾿ ΄ Υ ττοα ϑ αν αἱ τούτῳ φαινόμεναι καὶ ἡδέα οἷς οὗτος χαίρει. τὰ δὲ κ 

ΑΙ 

β΄. Ὧὸ τούτῳ δυσχέρῆ εἴ τῷ φαίνεται ἡδέα, οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽ πολ- 

έν μ... λαὶ γὰρ φϑοραὶ καὶ λῦμαι ἀνθρώπων γεμνονται: ἡδέα. δ᾽ οὐκ ΑΒ 4 

ἐν νς χρυ ἣν, ἔστιν, ἀλλὰ τούτοις καὶ οὕτω διακειμένοις. τὰς μὲν οὖν ὁμο- 
λογουμένως αἰσχρὰς δῆλον ὡς οὐ φατέον ἡδονὰς εἶναι, πλὴν 
τοῖς διεφρϑαρμένοις᾽ τῶν δ᾽ ἐπιεικῶν εἷναι δοκουσῶν ποίαν ἢ 

ὅ τίνα φατέον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι; ἢ ἐκ τῶν. ἐνεργειῶν δῆλον; 
΄ ς 3 ᾿΄ 

ταύταις γὰρ ἕπονται αἵ ἡδοναί. εἴτ᾽ οὖν μία ἐστὶν εἴτε πλείους 

αἱ τοῦ τελείου καὶ μακαρίου ἀνδρός, αἵ ταύτας τελειοῦσαι 

ορρς ν ἰΡῚ ἡδοναὶ χυρίως λέγοιντ' ἂν ἀνθρώπου ἡδοναὶ εἶναι, αἱ δὲ 
ιν ΩΣ ἄνα 

ρ- 

σι τῖ «ὐἋ 1 "" 

»“",“Ὥ““ἌἼΜι,, ΣΝ 

τ, λοιπαὶ δευτέρως καὶ πολλοστῶς, ὥσπερ αἱ ἐνέργειαι. 

20 5. πολλαὶ γὰρ φϑοραὶ καὶ λῦμαι ἀνθϑρωπὼν: τπυ]ίαθ οὖ Ὀ]ΌΤ65 
αὐδηὴ ἴῃ οοίθυϊβ ΘΕ ]θυ8. Θὰὸ ΘΗΪΠ| τπϑρῚ5 ἀού θ5 παὔασαθ σθητ5 
Βαμηϑπτιη ΘΧΟΘ]]1, 60 ῬΙατα βαπηῦ αὐ86 ΘΟΥΓαρύθ]δθ γ6] τπου θογατη γα16- 
ἰαῦϊ οὈποχῖῷ 6886 Ῥοβϑβιηΐ. 

21 5. ἡδέα δ᾽ οὐκ ἔστι πλὴν... οὖ 1118 Ὁ 20 ---δὃῦ ογαῦ, αἰαιθ 
Ῥυϊᾶάθηι ψ6] ἀρ ϑηξοσθ οὐτὰ αἀἸδυϊηούϊοηθ σταάπαπι 1152 Ὁ 29--38. 

24, τῶν δ᾽ ἐπιεικῶν εἶναι δοκουσῶν: Ἰᾶτη Θηΐτη Βοίτηιιβ, τϑοῖθ ἐπι- 
εἰκεῖς υἱάθυϊ αὐδ τοῦ ἐπιεικοῦς ν6] σπουδαίου ϑυηδ, 5ῖνθ ργοβθαυϊίαν 
1185 βῖνθ δατνηϊυθϊθ. Ηδυαμι γϑῦο ταῦ] δ ἀἸπθτὴ Ὁ] διὰ 6886, ἱπαϊάθτῃ 
1η 6 ΠΠρτθαν πηᾶθ. σοτηρογύαιμῃ τὰς φϑορὰς καὶ λύμας πολλὰς 6558 (ἃ 20 5.).Ψ 

20. εἴτ᾽ οὖν μία εἴτε πλείους: οἵ, 6Χ 1110 οᾶρ., ατο τὸ ἔδγον τὸ 
ἀνθρώπου (Υ. γ8 4) ΡῬυϊπηστη ἱπϑαοίατη Θβὺ, νϑῦῦῳ... ψυχῆς ἐνέργεια 
κατ᾽ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἷ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειο- 
τάτην 1098 ἃ. 16 54., 1ϑιηαπθ ἀθ ἢπίρυαβ Ὀοπουθτῃ 1097 ἃ 22--24. 

21. αἷ τοῦ τελείου καὶ μακαρίου ἀνδρὸς (ἐνέργειαι): αὐπδταμ ααδ6- 
πδτ 5ἰηῦ σθηθῖδ, αὯὸ ὨθΠΠΘΙῸ οὖ αὐ αἰρσηῖθαίβ οὐ πθοθβϑιύαςβ ἀπ 6- 
τϑηδιῶ, ῬΥατη. Ρ]6η6 ἃ ῥτοχί πῶ αἰδραύα πο ο. 0 ---9 ἀἰδοθυητιβ: Θὕθη τη 
ααἰ θοεξιἑαἰβ ραγύθβ (αὖ ἴα ἀΐδια) θχροπῖῦ, Ἰάθια οὺ τὰς τοῦ μακαρίου 
ἐνεργείας Θηππηθγείαθ ρουροπαῖῦ. Οποιηδατηοάπτα Ἰἱριθαι γου]5 αἵ ταύ- 
τας τελειοῦσαι ἡδοναὶ ἢηΐβ Βυ7ὰ5 αἰδβραύαύοηβ ὈΘΠ6 οαχῃ Ῥυϊποῖρῖο 
ο͵αβᾶάθιι (1114 Ὁ 38 5βα4.) οοιπηροπίθαν, ὕω ππίγθυβο πϑρὶ ἡδονῆς αὐϑθδῦϊο 
τα ΠΠ]|ᾶτὰ ααδ8 περὶ εὐδαιμονίας Βοααῖδαῦ ρυπαθηύου ὑγωδαοϊθαν. 

28. οἵ δὲ λοιπαὶ... αὑδὸ δυαῦ τοῦ τελείου καὶ μακαρίου οθεὺθ 
ΟΠ Βαπῦ ῬΓΟΡΥΪδ6. δαῦ ναγ}8 ρυϑάϊρυβ τοῦ πρός τι γε] τοῦ κατὰ συμ- 
βεβηκὸς ἃ Ἰαυᾶθ τϑοθᾶπηῦ. 

Περὶ εὐδαιμονίας 1110 ἃ 80--- 1179 ἃ 82 (Κ 6--9). 

ὕπᾶ6 δὺ [1ἴηἰύο ΠἰρτῸ 4 Ομηη15 αϊβραίξαῦϊο ρῥτοΐθούω θϑῦ, θοάθιῃ ͵δ1ὴη θχ- 
ἰγθιηὰ πὸ ρατέθ τϑυθυύασ. Εὐθηΐτη ἀππτη πηϊγθεϑῶ αὐϑοβύϊομθ οὐ, 
τἀνϑρώπινον ἀγαϑὸν γε] ἡ εὐδαιμονία Θχρ]ογθίαν, οορῃϊθᾶ νογῦὸ Ὀθδίϊ- 
ἰαδϊβ παύασᾶ τϑρϑυθατη δῦ, Παπᾶηο αὐἰάθη) ΘΘΠΘΙ Ἰρϑαϊη ὈΟΠΌΠ 6 Υ6 
οομηροβιθαπι αὐποδάδπι οὐ οχ ραγῦθθαβ οοπῆδθαμι 6886: ροβύσθιο Ὀ61- 
ὑγϑούα 8 1115. ραυθϊθυβ ἄθππο ὑούδτα τθῖὰ ααδ ᾿πᾶθ δἰβοϊαθαν ΘχϑιλἸ ΠΔ 1] 



ΝΙΟΟΜΑΟΘΗ. 118. Καὶ ὅ 8αα. 085 

αὐδϑὶ φοπβθηἐδηθαμῃ δῦ, Π6 880 οῶρὶΐθ Θρϑυύθ δὖ 51π6 οϑυύΐζο τη ΘΠ] ὈΓΟΥΌΤΩ 
ΤΘΡΊΤΪη6. 6586 νἹα θα, 

Ἰύδαθ γθ5 αὐδύπου οᾶρΡ. βαδ)]αποία Ῥϑγοσδύϊοηθ βου]: 

1) για Ὀθαΐα ἴῃ 118 ροβιύῷ θϑὺ αὐδθ βου βύπαϊοαπο αἰσπδ βαηῦ, Π60 
γῆθτϑθ ἀδϑ]θοξαἐϊομὶ ἃ]1τι8 ἴῃ ἃ Ἰοοὰβ θδὺ ϊβὶ 18 ααἱ γϑογθαύϊουϊ ἀ6- 
Ὀοῦαν (6. 6) 1110 ἃ 80--11717 ἃ 11. 

2) Τηΐϑυ βου γϑῦὸ απδ8 νἱνἐυ τι5 ργοροβιία βαμηῦ Βατητηι8 ΟΎΘΔΑΤΙΒ 
τηθῃὐὶ οὐ βαρ θηΐδθ ὑυθαθπαπβ οϑὺ (6. 7) 1177 ἃ 12 ---11 18 ἃ 8. 

8) Βαοοράπην βθουθηᾶο ἴοοο θὰ ἴπ ααϊθα8 νἱγῦαβ οὔμιοα νϑγβαῦθυ: ΤΩΪΉΤΙΒ 
αὐϊάθιῃ ϑαιρτιβίδ, 868 Βυϊηδῆξδθ υἱΐαθ Ῥυορυῖῶ ((8Ρ. 8) 1118 ἃ 
9 -- Ὁ 82. 

4) Φυδθ ρῥυδϑίοσθω θχΐθυπα οουῬΟυθυθ ὈΟΠδ ἀϑβιἀοθγαδηθαγ, Βαπα τα 
τααϊία π6 6 τηϑρηξδι ϑυηῦ 1178 Ὁ 88 ---1119 ἃ 22. 

.ὅ) Ῥογονδίϊο 1119 ἃ 32---82, 

θρα δὰ τϑπ ὕπο 7016 γ6] γϑοξίτιβ αἸΧθυῖβ, ππστι ΡΟ ββι πητιτὴ ἴῃ αα]η- 
αὰθ βὲϊβ. ΘᾶρῃΡ. ἃ6ΡῚ, ἤθίῆρθ υὖ γϑὺύθ Ὀθαξαβ ὉΠῸΒ ὙἱΓ ΒΌΡΙΘΗΒ ΡΥΟΘὕαΣ 
Ὀραΐδαπθ νἱΐα ἐμθογοίϊοα, αὐδϑάδιη 6886 οτραδέασ. Ἦτο ϑηΐτη ρυϑϑῦου 
βϑρθϊμπηθμι οἂρ. (ΝΟ. 2) ροσγογδῦϊο ομπῖβ (6) βρϑοίαθ; βθὰ οὖ οὐβίοαθ υἱῦ- 
ἀαθι (8) τα βιαβ ΒΟΠΟΥ οοποθαϊξαγ, αὖ ἔδυ θὲ ἀϊτηϊάϊαση οαρ. (1η46 ἃ 
1118 Ὁ 7) οβίθπάδίαν αὐϑηὔαχη οοααὺ ἐμπθογθέϊοδθ:; ἀρραγδίατη γθγῸ υἱΐδθ 
Οχύθυ πα, ααππὶ τηοαϊουπὶ 1Πὰτὰ ααἱ δα Ὀθεαῤ πα! θη ΠΘΟΘπβαυῖτβ 510 
δ ο116 οοπθϊηροτθ αἀἰβοδιηαβ (ὅ), Θαπάθηη ῬΘᾺ]10 δπξθ 1178 ἃ 38 --- Ὁ ὅ δά 
γἰΐατα βαριθηθιτιτη οὐϊδτη τηΐπούθτη βυΐῆοοσθ δθαϊνίτητβ ααδπὶ δα οὐβοῖίδ, 
οὐμίοαθ υἱσύτις8. Ποϑίαῦ Ἰριθασῦ ἀπὰμ οᾶρ. 6 (1): ουἦὰ5. αὐπἰάθτα ταξο 
Ὁ]1δ. Θβῦ, βἰαυτάθμι (αὖ Ἰηΐγα ΔΡΡΑΥΘΌΪΟ) 1116 αὐϑουϊθαῦ αὐἱα δα Ὀθαθία- 
ἔθ δῷ ἡδονὴ ατιᾶθ ῬΘῚ 86 ρϑύϊεν ἔδοϊαῦ. 

υοάβὶ Ἰριῦαν γθοΐθ αϊοίτημβ, 1ᾷ δρὶ Καὶ 6---9 αὖ ρῥυϊποῖρα}8 Ἰοοθὰβ ἴῃ 
Ὀθα ιαῦθ σαθηΐὶ οὐ βαριθηξίαθ ἐσ υαδύτθν, απὶ ποη ἀυθ᾽ α ὈἸδὰν αὐδθηϑτα 
ΒΟΙΙΡ ΟΥΙΒ. ἕαθυιῦ ταῦϊο πθοθββατῖα ροῦϊιβ αὐϑπὶ ῬγΟ Δ Ό1118, ΟὉ αἀπδτ Βα Ὁ 
ἤπια δ βᾶπο απϑοϑέϊομθτιη τϑαϊουϊ Ε856 θηΐτῃ τὴν εὐδαιμονίαν Ἰρβᾶτηι 

᾿ ἐνέργειαν κατ᾽ ἀρετήν (6. θ), ἀθρ!6χ 6886 νἱγθα 8. σϑπτβ αἀποᾶ αἰτατηατθ 
τα Ὀοδίδμι νυἱύδιη οὐ δὰ 1]πἃ ορὰβ Βυτηδπατῃ Παρ οίαν (ο. 7. 8), πϑιηῖ- 
πθῖῦ Ὀθαὔατη ἔουθ ἢἰβὶ Ῥυϑθῦθυ βαᾶτη υἱγθαύθια οὐϊατη οχύθυτῖβ ὈΟΠ18. σοὶ] 
ὃ Τουθψαμδ οοτημηοᾶθ 5ἰὺ ἱπδέγπούαβ (6. 9): 6. αὐἰᾶθιτι οαποῦδ, ΠΟ ΤΑ ΠῸΒ 
Ὀθπθ ἀπάστη ᾿ἰΌγτο 4 Ἰθρίπηαβ αὐδπὶ ἴῃ 5 ΘΒΡΡ. ϑθα ααἰδ ἰαπάθπι ἴῃ 
Π]ὰ οοπίτονογβίᾶἃ νθυα πὶ γιά ουῖθ, αὐγαση 15 αὐἱ τὸν πολιτικὸν βίον Ργδθ- 
ἔογαῦ δὲ 15 ααἱ τὸν ϑεωρητικόν Ὠ 3)» ααδοπᾶχῃ Ἰαΐου νἱσέαΐθβ αὐδ8 πὶ, 
ΘΟΙΊΡ] ΓΒ. 6886 οοπδίαῦ ἡ ἀρίστη 1118 εἰ καὶ τελειοτάτη οα͵ὰ8 ἴῃ Θηθτριᾶ; 
Ὀοματ ὨΠΙΏΘΗΌΤΗ Ῥοβίξαιη δι (4 ὃ: 1098 ἃ 106. 117); δὰ αὐττιμα Ῥουϊββὶ- 
τητιτ Ὑἰσϑα ]8β σΘπτι8, απιοηΐδι τὸ ἄμοιρον τῆς ἀνθρωπικῆς ἀρετῆς βθρο- 
προηάσπι οϑὺ (1102 Ὁ 11. 12), Ὀθδδεϊθαβ τοΐοσθθδα 510, δἴαυθθ τοῦ λόγον᾽ 
ἔχοντος αὐτὶ ρῬαυῦϊ Ρ] 8 ἀδπάμστη 50, τῷ ἀυφάρο, ἔξονοι καὶ ἐν αὑτῷ δὲ 
τῷ ἀκουστικῷ (4 18): π8θ βπηΐ, πὶ {8Π1ογ, απδθβύϊομθβ τηοίϑθ συῶν βδὶ-᾿ 
τηϑ8 οὖ Ῥυϊποῖρα]65 αἀπδ αὐἰάθτη δᾶμος βαβρθηβαθ βαπῦ, Νϑαῖιθ ϑῃΐτη,. 
581 ἔουίθ οχ ὩΟΘΏΠ]]18 41115. ἸΟΟῚ5. 5815 βαβρίοαυ! ροξαθυὶβ 0 ΡΒΠΟΒΟΡΕὶ 
βθηὐθηίίο, ἔογαὺ (ν. δὰ 1177 ἃ 14; δὰ 1118 ἃ 3-- 8), δοίῳ οϑὺ τθϑ; βθὰ δὰ 
ἴρϑαπι Ὀομστα ᾿ἰρβααθθ τὴν εὐδαιμονίαν τοξοτοπάθπμη ἃ ογαῦ ἀπᾷ6 
βυγαούαγα (αὖ τα αἰοαμ) τῶν τελῶν οὖ ὑπίνθυβαθ υἱύδθ ποῖ ρούθταῦ ποὴ 
αρίϑ 6886. 

Ετρὸ δααάϊία μἰβ οἂρρ. βυπὺῦ απᾶθ ρῖὸ ταύϊοηθ ΝΙΘΟΤ ΟΠ ΘΟΙ ΠῚ 
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τΐ ΦΟΘΟΝΝ μ.;. 

ΝΠ τις [θδ 

084 ΔΙΕΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ΕΤΗΙΟ, 

Ἶ ἕ δὲ ἐν ᾿ Α 2 ΄ ᾿ ΄ ᾿ 
εἰρημένων ὁὲ τῶν περὶ τὰς ἀρετας τὲ καὶ φιλίας καὶ καὶ ὁ 

ἡδονάς, λοιπὸν περὶ εὐδαιμονίας τύπῳ διελϑεῖν, ἐπειδὴ τέλος 

“ ρημένα συντομώτερορ ἂν εἴη ὁ λόγος. ϑέκομεν δ᾽ ὅτι οὐκ 

ἔστιν ἕξις" καὶ γὰρ τῷ καϑεύδοντι διὰ βίου ὑπάρχοι ἄν, φυτοῦ, 
ζῶντι βίον, καὶ τῷ δυστυχοῦντι τὰ μέγιστα. εἰ δὴ ταῦτα ἘΦΞ 

: {᾿ αὐτὴν τίϑεμεν τῶν ἀνϑρωπίνων. ἀναλαβοῦσι δὴ τὰ πφορις τὸς 

ἡ φ.. ἐπ 

« ἐξ, 

ΣΝ λῆρον τὸν μὴ ἀρέσκει, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς ἐνέργειάν τινα ϑετέον, καϑά- ἔνέμγθλ 

9 ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται, τῶν δ᾽ ἐνεργειῶν αἵ μέν εἰσιν 
γαθνιας Ὁ ΤΟδΕΣ 

οΥυδϊ πθ ᾿Ιοθοαὺ αὐἱάθμι; πθὸ 81 ἔδοίο Ἰπάϊοῖο ποὺ αἰ ουϊθαΐθθ. αὐδ6- 
διὰ ἔθσθ πουϑθ παβοδηΐαν, υἱδαρθυδπᾶιβ δϑῦ βουϊρύου. αὐ ὕππι τοὶ ὕστῃ 
οορτύαθ!ομ 5. αἸρτῖῦαί! ὑαπύτιθι ἀράρυια αὖ τηδ] που 'ρ86 νἱἀθυὶ νουϊυφθθίη 
ΠΟ ΘΧΠΔΌΒΙΒ586 ααδιη ἰδοθηο νθ] αἰββί τη ]απμο ῬγῸ ρουΐθοῦβ νϑπᾶθγθ 
ααδθ ἀπθ᾽ξαύϊομὶ παπα οχουαΐω βαηῦ. Νϑιη ῥγοΐθοῖο, ροβίαθδιη τανϑρώ- 
πινον ἀγαϑὸν τηδχίτιθ ὑμθογθίϊοαθ οὐἰάδπι βαρίθηὐαθ ἀαύαμι οδῦ, 78 τη 
αὖῦ ποσα ἰδ. ἁπῦ ΠΟῸΠ 5η6 δι ρ]ἃ ἀθηιοπϑύγαθομθ ογθαθίαν, δ] θυα γΘ 1 
ΟἸΏΘΙ ΔῸ ἰπϊΐϊο τθοῖθ τῇ πολιτικῇ ΟΟΙΩ ΤΙ Ἶββθηι 6886. Ταὐϊυ8 Θηΐτη ἔου- 
ἰα886 τὸ ἀγαπητὸν Π]υὰ 1094 Ὁ 9: ἀγαπητὸν μὲν γὰρ καὶ ἑνὶ μόνῳ 
(λαβεῖν καὶ σώξειν τἀνϑρώπινον ἀγαϑόν), κάλλιον δὲ καὶ ϑειότερον 
ἔϑνει καὶ πόλεσιν. Οἷ, δὰ 111 Ὁ 24. 

1) 1116 ἃ 80 -- 117 ἃ 11 (Κ 6). 
80. εἰρημένων δὲ τῶν περὶ τὰς ἀρετάς τὲ καὶ φιλίας καὶ ἡδονάς: 

ν. 1119 ἃ 38 εἰ περὶ τούτων καὶ τῶν ἀρετῶν, ἔτι δὲ καὶ φιλίας καὶ 
ἡδονῆς ἱκανῶς εἴρηται. ΕἸττηαία πᾶθο ογαϊοπβ πθχα: ᾿πύθγα αθ 56. 001- 
οοναδηὐί που πορ]ιρθηίαῦ ἃ 60 ααἱ ἀθ ρδυθθυ8 ΝΙΘΟΙΠΦΟΉΘΟΥΤΙΠΙ 
αὐδοταῦ. Αρποβοὶ θηΐπὶ 15 νϑυθὶβ νἀ θίασ αἰδραίαύϊο αὐδοάδηη 6. 81η1- 
οἰδίαθ σθηθυῖθαβ, ροβίξω 1Π|ὼ ἱπέθυ τὰ περὶ τὰς ἀρετὰς οὐ 1ηΐεν τὰ περὶ 
τὰς ἡδονάς; πορ]ρὶ ααδ Η 12 5αᾳ. περὸ ἡδονῆς δοίω βαπῦ. 

81 5. ἐπεὶ τέλος αὐτὴν τίϑεμεν τῶν ἀνθρωπίνων. Βοαϊι αὔθιη 
Αυιϑύοίθ τὸ τέλος 6886, τ ἰΐω οοπβίαὺ αὖ ὑἱδϊ] ἐογϑίϊαη βᾶθρθ 1ᾳ 1δ6ρῖββθ 
νι άθαῦῖβ. ΝΙΒΙ Ομ ΐμπβ οαδὰ αὐδϑὶ αούαπι δῦ αὖ πῖ8 αὐϊάθη ὙΘΥΡῚ5 
μασαβατιιθ δῦ παβαυδτῃ ἀϊούαππι; αὖ τηὸχ Ὁ 81 τέλος γὰρ αὕτη. 

88. εἴπομεν δ᾽ ὅτι οὐκ ἔστιν ἕξις: Ῥτϊτηθτα πᾶθοὸ 4 8 (109ὅ Ὁ 81 

--1096 ἃ. 3) τηοπϊξα βαπὺ φαίνεται δ᾽ ἀτελεστέρα καὶ αὕτη (ἰ. 6. ἡ ἀρετὴ 
81 γϑὶῦ τέλος 6856) δοκεῖ γὰρ ἐνδέχεσϑαι καὶ καϑεύδειν ἔχοντα τὴν 
ἀρετὴν... καὶ πρὸς τούτοις κακοπαϑεῖν καὶ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα. Ὗ. 
Ριδθύοσθα 1098 Ὁ 81---1099 ἃ 2; οἵ, 1102 Ὁ 8 ---7. 1216 ἃ 8 βΒαα. 1100 ἃ 
8. 9; 10. Ὁ 28--80 566. 

1.3. καϑάπερ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται: ν. 1098 ἃ ὅ διττῆς δὲ καὶ 
ταύτης (τῆς πρακτικῆς τοῦ λ1όγον ἔχοντος) λεγομένης τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν 
ϑετέον" κυριώτερον γὰρ αὕτη δοκεῖ λέγεσθαι. ; 

ῶ--τ. Ἐδ6 πο ΙΟΠ68, Ῥθν αυδβ᾽ Ὠ1Ο. ἰηῦθν τὰς ἐνεργείας ἀοΙθοῦαβ 
ααδβὶ Βαθθίαν (τὸ καϑ᾽ αὑτὸ αἵρετόν, τὸ αὔταρκες, ἀφ᾽ οὗ μηδὲν ἐπι- 
ζητεῖται) διἃ οἰγτουμηβου θθηάωμι Ὀϑαὐ αθθιη 44 ὅ φῬοὐϊββίπητιση (αὉϊ δοοθαϊὺ 
τὸ τέλειον) βαπὺ δάμιθιίαθ. ϑ86ἃ αἱ οοτηραγαῦο βαρβθαυθηθὶ ΟΡ. “4 6 
ἀοοαχούίαβ γθὴὴ ῥουρθμουϊῦ, τϑύϊομθιη πα]. Ιοοὶ τῶ ἀϊνγθυβατη θ886. ἃ 
110 τορϑυϊοὺ, αὖ 1Π16Ὸ αὐἱάθηι απδοβύϊομϊ ἰϑῦϊ ᾿πίου τὰς κατ᾽ ἀρετὴν ἔνερ- 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ ὁ. 080 

Ξ 3 2 ς .- 
κα ἀναγκαῖαι καὶ δι᾽ ἕτερα αἵρεταί, αἱ δὲ καϑ΄ αὑτάς, δῆλον τιτὸν 3 

“ ; 2 , - Ὁ ΣῚ Ἄν " -» ; Η 
ὅτι τὴν εὐδαιμονίαν τῶν καϑ' αὐτὰς αἱρετῶν τινὰ ϑετέον καὶ 

2 - »,.»᾿ Ξ 2 ν ν᾿ πόσαι σὰ , δια ϑι  δον 
οὐ τῶν δι᾽ ἄλλο᾽ οὐδενὸς γὰρ ἐνδεὴς ἡ εὐδαιμονία ἀλλ᾽ αὐτάρ- 

τ -»» χης. καϑ' αὑτὰς δ᾽ εἰσὶν αἱρεταὶ ἀφ᾽ ὧν μηδὲν ἐπιζητεῖται 
ἐ παρὰ τὴν ἐνέργειαν. τοιαῦται δ᾽ εἶναι δοκοῦσιν αἴ κατ᾽ ἀρε- 
τὴν πράξεις" τὰ γὰρ καλὰ καὶ σπουδαῖα πράττειν τῶν δι᾽ 

«.-. ΘΝ ,ῃῳ 

τς Ἢ τε ̓--Ὁ- αι 

ς -" - - ὡ : .- 

αὑτὰ αἱρετῶν. καὶ τῶν παιδιῶν δὲ αἵ ἡδεῖαι" οὐ γὰρ δι᾽ ἃ... :...), 
ἕτερα αὐτὰς αἱροῦνται" βλάπτονται γὰρ ἀπ᾿ "αὐτῶν μᾶλλον 10 

- γεέας (αθσδθ 41 ὁ ἰρβὼ Ὀθδύιξαβ 650) οὐ ᾿ηξδυ δ]υαὰ ἐνεργειῶν ΒΕΠῸΒ γοϊαῦ 
τὰς παιδιὰς τια]]τ 510 ἸΙοοαβ. Ποῖπᾶθ γϑῖοὸ δ] οϑῦ, τὸ καϑ᾽ αὑτὸ αἵ- 
ρετὸν οὖ βἰγηθπα δα βἰπρτα σϑηθτῶ τῶν ἐνεργειῶν οἀμΐρνετο, αἰ αα 1άθιη 
ἴῃ ἰού νἱΐδθ :ηβυϊθαϊοηθ ροβίμθ!αγθ (νυν. οὖ δα 1177 ἃ 231-- 1). Νϑο 

Ε ΤΑΪΤτα, ὕστα ἰΟησ6 Ρ]ατα ἀϊοὶ αὑτῶν ἕνεκα αἱρετὰ 6886. ἀαδη ἄπο 111ἃ 
ἐ γ8 7. 9, ἔὰπι ἴρβῶ 1Πώὲ πϑσατὶ: οὗ, 1174 ἃ 4---8... ἑλοίμεϑα γὰρ ἂν 

μὴ γίνοιτ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν ἡδονή (αα α. 1. ν.); αἴαπο᾽" 1117 Ὁ 16--18 ὉὉῚ 686 
ααδ6 ἰηΐου τὰς κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις δι ποηῦ τέλους τινὸς ἐφίεσθαι καὶ 
οὐ δι᾽ αὑτὰς αἱρεταὶ 6556 ἀϊοιηξαν; ἰάθπι Θηΐτη ἴῃ αἰύθυο ρἝποσα (τῶν 
παιδιῶν), αὐἱρρῷ αποᾷ τϑογθαύϊομῖβ ἑωπέιηι οαπβᾷ ἃ βᾶηῸ αἀποαπθ ρϑίδ- 

; ἴα, ἴρ80 Βοὺ οἂρ. τιϑηϊξοδίαση ἢύ. --- 5864. ἕπου αἱ οοηβοαῦ, δθασαμι 
3 7πἀϊοθη ἴῃ πᾶθὺ αὐϊάθτη αὐἀδὲ ἢ. 1. γοϊαῦ πού ρϑυβυτ σϑηϊαν ἐδηθατη 
Ἢ ΒΘΥΘΙΪῸΒ ᾿πα ἸΒι αστ) ΠΟῸῚ 6586; ΒΟΥΙΡΟΟΥΪ Θηΐτη Ἰᾶπι 1ᾷ ὉΠΌΤΩη Ῥτοροβὶ- 

ἔστω 6886 τοὖῦ ᾿πἰθ!]θσαῦαν αὐἱὰ ἰπ νἱὐϑἃ γγοθᾶ αἵ παιδιαὶ αἵ ἡδεῖαι 

ΨΥ ΨΥ ΡῈ 

Ῥοβϑβιηῦ. ᾿ 

9. καὶ τῶν παιδιῶν αἵ ἡδεῖαι... Μοηθαβ Πᾶ5 ταῖς κατ΄ ἀρετὴν 
: πράξεσι ΤΟΝ 8110 ἴπ16 Ορροπὶ 86 βὶ αἵ πολεμικαὶ πράξεις 6Χχ δάνουβο 

δββθηῦ ταῖς κατ΄ ἀρετήν: ΔΏΠΟΗ 6856 σωφροσύνην, φιλίαν ἸΠδτη “1 12, 
εὐτραπελίέαν --- νἰνξαϊοβ οἰμίοαβ, μεσότητας κατὰ λόγον απδτατῃ Ἰπέτα 
ἢποβ 56 σοῃ ϊποηξοβ αἵ παιδιαὶ οὐ ἴρβαθ νἱἀθθαπίαν ἐνέργειαι κατ᾽ ἀρε- 
τὴν 6586θ. ϑοἃ οἠηπῖπο παπᾶ Ἰαἰθοῖδ ἴῃ μος οἂρ. αἰΐδπι δὺ ἔδβσθ πουϑιη 
ΟΡΡοβιθοπῖβ γϑύϊομθτη οὈβθυνατ. ΑὉ αἹδθυᾶ θηΐπὶ ρα δᾶ τὸ σπουδα- 
στὸν αὺὸ νυἱγίαβ Ξρϑοίαΐ. ἰἰα σπουδή τις γ6] τὸ σπουδάξειν βαρ α αν 
(γ8 82), αὐ ἀρετὴ αἴαπθ ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετὴν τοη 6886 νἱἀθαῦαν ἢΪ5] 
αρυᾶὰ δὸβ ααἱ οὐπὶ ἸαΌοΟΤο αποᾶάδηῃ οὖ αὐδδὶ ϑυάογθ βούῖῶ ἀραηῦ. ΑὉ 
αἰξοτᾶ σϑγὸ ρατίβ αἵ παιδιαὶ, ορροβίξαβ νἱγθαεϊ, ἴῃ τηδ]δη ροῦϊαβ ρδγύθῃι 
Θοοῖρί παν απδβὶ ΡῈ. 856 γ8] νϑ]ϑύπαϊηϊ οὈποχίαθ βἰηΐ (γ5 10 5.), δἴσαθ 
Ῥοβίζθμιο δὰ ἰρβαβ τὰς σωματιχὰς ἡδονὰς ἀοίγαδυπίαν (γ8 30. 1177 ἃ 
ὁ 54ᾳ.).. Τύδαπθ ἄμππιὶ βουία (τὰ κατ΄ ἀρετὴν) Ἰᾳ15 οὖ ππρὶβ ΟΡΡΟΒΌΠΙΥ, 
ΠοΙηΐπ6 τῶν παιδιῶν ἀαῦ 46 115 ἐνεργείαις αὐδουϊξαν απ 5. 51] 151 ἀ6- 

δρρϑῦϊ: δὺ βἷο αὐἱάθτα ἴῃ πο ἀθ. υἱδὰἃ Ὀϑαξᾶ αἀϊβραϊαϊίοπα οἂρ. 06---9 δὺ- 
οΙνῖθαν ἐδπᾶθηη απαθϑίϊο {Π1ώ ααἱ Ἰοοὰβ ἴθ Ὀθαὐϊἐαξθ τῇ ἡδονῇ ἀθ06δ- 
ἴατ. Εχ γϑύϊομπθ ργδθοθάθηβ αὐἱάθμι 1106}}} Αὶ 1--ὅ αἰχϑυῖβ, ΘΘΠῸΒ 
αὐοάδδαπι ἡδονῆς ροτρϑπαϊ ἃ απὸ τὸ τελειοῦν (σπουδαίαν τινὰ) ἐνέργειαν 
ὡς τέλος ἐπιγινόμενον Δ]ἸΘπύτη εἷῦ -- 564 ρταθοθάθηξίατη ΟΡ. ρᾶγατη 
ἦδτα τοῖο μαθϑῦαν. 

» φΦ: ε - ΄ ᾿ " 3 5 “ ᾿ ᾽ 
ταῦτα (οἷον ὁρᾶν, μνημονεύειν, εἰδέναι, τὰς ἀρετὰς ἔχειν) καὶ εἰ 

---» 

-ὖἄ 

Ἰθοίαθίο ρτοροβίξα οϑὲ αὐτὰ ἀθ δο ἡδονῶν ρϑπειβ απο βυἂ οαπβᾶ γα], 

«---»-..-- 



080 : ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΝ ἘΤΉΙΟ. 

από ἢ ὠφελοῦνται, ἀμελοῦντερ τῶν σωμάτων καὶ τῆς κτήσεως. Καὶ ὁ 

ἡ λρμρο ἰξῆς, καταφεύγουσι δ᾽ ἐπὶ τὰς τοιαύτας διαγωγὰς τῶν εὐδαιμο- 

πν χα . νιζομένων οἵ πολλοί, διὸ παρὰ τοῖς τυράννοις εὐδοκιμοῦσιν 

ΤΥ̓Θ εἰ οὗ ἐν ταῖς τοιαύταις διαγωγαῖς. εὐτράπελοι" ὧν γὰρ ἐφίεν- 
εν εἴ τμρ. ὌΒΘΗΡΗδΗ ταὶ ,1ὔ ταὺ, ἐν τούτοις παρέχουσι σφᾶς αὐτοὺς ἡδεῖς" δέονται δὲ τοιού- 

ΠΣ ᾿ἀ, ἱντῶν. δοκεῖ μὲν οὖν εὐδαιμονικὰ ταῦτα εἶναι διὰ τὸ τοὺς ἐν ταῖς 
δυναστείαις ἐν τούτοις ἀποσχολάξειν, οὐδὲν δὲ ἴσως σημεῖον 

οὗ τοιοῦτοί εἰσῶν" οὐ γὰρ ἐν τῷ δυναστεύειν ἡ ἀρετὴ οὐδ᾽ ὁ νοῦς, 
ἀφ᾽ ὧν αἱ σπουδαῖαι ἐνέργειαι οὐδ᾽ εἰ ἄγευστοι οὗτοι ὄντες 

20 ἡδονῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἐλευϑερίου ἐπὶ τὰς σωματικὰς κατα- 
φεύγουσι, διὰ τοῦτο ταύτας οἰητέον αἱρετωτέρας εἶναι" καὶ “ 

γὰρ οἱ παῖδες τὰ παρ᾽ αὑτοῖς ΦΉΣ κράτιστα οἴονται 
εἶναι. εὔλογον δή, ὥσπερ παισὶ καὶ ἀνδράσιν ἕτερα φαί- 

νδται τίμια, οὕτω. καὶ φαύλοις καὶ ἐπιεικέσιν. καϑάπερ οὗν κα 
δί. [΄ τας Ε) πολλάκις εἴρηται, καὶ τέμια᾽ καὶ ἡδέα ἐστὶ τὰ τῷ σπουδαίῳ 
τῇ ᾿Ξ ᾿ ς , . , [ ν , τοιαῦτα ὄντα᾽ ἑκάστῳ δὲ ἡ χατὰ τὴν οἰκείαν ἕξιν αἵρετω- 
ἧω- “.“ΠἸᾺ , δ΄ ἐν ὃ » Ζ . ς ᾿ ᾿ ᾽ , 3 

ἘΞ ΓΝ τάτη ἐνέργεια καὶ τῷ σπουδαίῳ δὴ ἡ κατὰ τὴν ἀρετήν. οὐκ 

ΥΑὰὰ υν.-Ὁ «οὐδ κι »ς---.-.ὄ. 

σα. ἽΞ ὌΝ Ὁ ΩΤ, σπουδαίῳ δὴ] 6 60]. β80γ.; σπουδαίῳ δὲ ΒΕΚΚ. ο. 1]. 
νλα.-σι. τ 

14 5. ἘΔ0111 βυ]θοῦϊ ρσυαγηγηδίϊοὶ γθ66 μαθο ἀϊοία βαπῦ: ἐφέενται οἵ 
τύραννοι, παρέχουσιν οἵ εὐτράπελοι, δέονται οἵ τύραννοι. - 1)6 86ῃ- 
ὑδηθϊἃ βϑ 018 οοηβίωῦ 6 Ἰοοὸ 1108 ἃ (21 ---Ἶ86 οὐ πάνυ δ᾽ εἰώϑασι τοιοῦ- 
τοι γίνεσϑαι; ν. δα 1168 ἃ 27 οὐ 10. 84--80. 

16. ἐν τούτοις ἀποσχολάζειν: ἴῃ ἰδῦο σθῆθιθ παρδγατῃ 11} ααἱ 
τηϑ]θ εὐδαιμονίξζονται οοπβοϊππῦ σχολὴν βαϑιη. ὈΌΡΙΘΧ΄ σθπιβ σχολῆς 
δϑῦ: οἱύθθγυυιη σπουδαξόντων τινῶν, εἰξθγατη παιζόντων; δαρτιβύαπι 1Π]Ππ8 
ἴα γθυθ τέλος, Β0Ὸ 1θνθ οὖ δρυὰ ρ]θγοβαιθ πασηῖ!θ, βϑα 108, ἰϑιαθη αὖ 
Βυχηδηθμη ΟΘΏΠΒ. ὈΥΟΥΒῸΒ 60 ΟΔΥΘΙΒ ΠΟ Ῥοϑϑιύ. Τὸ ἀσχολεῖν ἰρὶθαν 
αὐοα ορροϑιύιμη οϑὺ αἀποἀδχημηοᾶο τηθάϊατα αἰρσηϊθεαθ8 Ἰοοῦτη μαροῦ: οὖ 
Ἰρϑαμῃ δπίτμη δα τὸ σπουδάξειν ρογίϊποῦ 1Π]διααὰθ σχολὴν αὐδθ παιδιὰ 
οβϑὺ βϑαῷ οθυβὼ Περιίοαῦ, 5864. αἰΐθγο τῆς σχολῆς ΘΘΠΘΥΘ Ἰηἴου8 οϑὺ. Παί- 
ξομὲν ὅπως σπουδάζωμεν, ἀσχολούμεϑα ὅπως σχολάξζωμεν (1170 Ὁ 88. 
1111 Ὁ 4)" τοῦ δὲ σπουδάζειν τὸ μὲν ἐν σχολῇ, τὸ δὲ ἐν ἀσχολίᾳ. -- 
Μϑιαηθυῖβ, α165. ἔδϑύοβ ἀθουυσηαθιθ οαϊύατη ἴῃ θῶ ὑδιηροχῶ ΔΌΪΘΡΑΤΙ ἐν 
οἷς μάλιστα ἐσχόλαξζον 1160 ἃ 21-- 28, 

94, καϑάπερ οὖν πολλάκις εἴρηται: ν. δᾷ 1176 ἃ 16--18. Νκο 
ἰδιηθη δϑὺ (αὖ γ8] πολλάκις βὐϊβ οβίθιπα!ῦ) αν πο δᾷ {Πᾶσι ἰρβαμ 10: 
Οαϊη 6Χχ Κὶ ὅ τϑϑρῖοὶ οοηΐθμαβϑ. 

21. καὶ τῷ σπουδαίῳ δὲ ἡ κατ᾽ ἀρετήν (ΒΘΚΚ.). Ῥοιποηβίγαίο 
ἱπ4θ ἃ γϑὰ 38 ΡΘΥ γε ργοροβίθομθβ ἀθοῦυσθηβ αὐδῶ πᾶ βϑθαηξθηθ 
»»καὶ τῷ σπουδαίῳ“ δὰ Θδτα ΘΟΠΟΙ βίοπθα Ῥθγαποῖθῦ αὐ γ68 δοία δϑῦ: 
γιοῦ θη 1Ππ4 ἐνεργειῶν σθητβ αποᾶ γ8 7 ρυΐπιο ἰοοὸ δγαῦ, πθὸ αυ]ο- 
ααϑη βαρδιοϑὺ ηἶδὶ αὖ αἰδὼ αὐᾶδαχη οΟπο] αβδίομθ (ἄρα ν8 28) δᾶ απϑ86- 



π΄, “ι» ς 3 δέτὸ νι » ν , : τ 
κεν παιδιᾷ ἄρα ἢ εὐδαιμονία καὶ γὰρ ἄτοπον τὸ τέλος εἶναι τιτὸυ38 

ρο 

ΝΙΟΌΜΆΟΘΗ. 118. καὶ 6. ες ΩΝ 

παιδιάν, καὶ πραγματεύεσθαι καὶ κακοπαϑεῖν τὸν βίον 
᾿ -» " “2 [χὴ ν ς ᾽ - ΦΡΕΝ 

ἀπαντὰ τοῦ παίζειν χαριν. αἀπαντὰ γὰρ ὡς εἰπεῖν ἑτέρου 80 

ἕνεκα αἱρούμεθα πλὴν τῆς εὐδαιμονίας" τέλος γὰρ αὕτη. 

σπουδάξειν δὲ καὶ πονεῖν παιδιᾶς χάριν ἠλίϑιον φαίνεται καὶ 

λίαν παιδικόν᾽ παίξειν δ᾽ ὅπως σπουδάξῃ, κατ᾽ ᾿άἀνάχαρσιν, 
ὀρϑῶς ἔχειν δοκεῖ᾽ ἀναπαύσει γὰρ ἔοικεν ἡ παιδιά, ἀδυνα- 
τοῦντες δὲ συνεχῶς πονεῖν ἀναπαύσεως δέονται. οὐ δὴ τέλος 85 ᾿- 
ς 3 ΄ , -" ᾿ ὰὼ ς 

ἡ ἀνάπαυσις" γίνεται γὰρ ἕνεκα τῆς ἐνεργείας. - δοκεῖ δ᾽ ὁ τιτῖ « 
᾽ὃ 2 , ΣΦ ᾿ 5 2 τ δὲ ᾿ δ δῆ 

εὐδαίμων βίος κατ΄ ἀρέτὴν εἰναι οὗτος δὲ μετὰ σπουδῆς. 
3 9 39 ᾿ -» , , » "»" τὰ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν παιδιᾷ. βελτίω τε λέγομεν τὰ σπουδαῖα τῶν 

γελοίων καὶ τῶν μετὰ παιδιᾶς. καὶ τοῦ βελτίονος ἀεὶ καὶ 

4. ΒΡΚΚ. ροβὺ παιδιᾶς οοτηχηαῖθ ᾿πὐθυραμχιῦ οὐ ὅ. ροβὲ ἐνέργειαν 
6010. 

5 ΠΟ πθιὴ ῬΥΙΠΟΙρα θη 46 Ὀραθίαία δα! θεῖα ααοα ονϊοΐατη θϑῦ. Πα πθ 
βου θθπάθτη καὶ τῷ σπουδαίῳ δὴ. 

80. ἅπαντα γὰρ --- ἑτέρου ἕνεκα αἱρούμεθα πλὴν τῆς εὐδαιμονίας: 
αἱ ἰρτῦαν Ἰυβατα ργὸ Ὀθαύαϊα παροὺ, ᾿αϑ8 οαπβῶ οθύθγα οὐηηΐδ, Β Ὁ] Οἱ 
(πραγματεύσεται καὶ κακοπαϑήσει γ8 29). 

838. παίζειν ὅπως σπουδάξῃ: ἴπνοτβοὸ ογάϊμθ σϑυαση ᾿α88 Βαῦχη 10- 
᾿Θαμ ΒΑΘΌΪ,, νἱἀθπέμθταιιθ ἔδ]ϑὶ 6588 απἱ οὐ δι᾽ ἕτερα τὰς παιδιὰς αἵ- 
ροῦνται γ8 9. 10. Θυοᾶ εοπίμη τ Ὑϑυτηὶ οϑβϑῦ, αὐϑιηααδιη Βουηϊηὶ ἄστη 
Θθηῖο ἱπααϊσοῦ νἱχ ἴα νἱἀθὈἰΐζαγ, Ὀγθυϊαβ αὐ Ὠἷο οχ Αγιβέοῦθ!β βθη- 
ἐθηξᾶ ἀϊοοῦπς ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ παιδιὰ ἀναγκαῖον ἐν τῷ βίῳ (1128 
Ὁ 8. 4). --- Τὴ σπουδάζῃη ΟΌΒοτνο5 παίαγϑαηη ὑθυυΐαθ ΡῈ 18. βῖηρ., ταϊηΐ 6 
Πᾶσι ἃ] ηδι ἃ Βα Ὀ]θοῖο σΘΠΘΥΆΙ ἀπτητηοο γϑῦθ δῦ σΘΉΘΓΆ]6. 

1--τὸ. δοκεῖ δ᾽ ὁ εὐδαίμων κ. τ. Δ. ΑὈβοϊαἰᾷ οροτᾷ (οὐ δὴ τέλος 
«ον ἕνεκα τῆς ἐνεργείας 1170 Ὁ 8ὅ 5.) Ρ6᾽ αὐϑτη απϑοβύϊοηϊ ργοροβιθαθ 
βαυβέμοίτπη οϑὺ, Αὐϊβϑῦ. --- οὖ βϑθρίαβ -- αὐδβάδηῃ 8185 τϑύϊουιθβ ρούϊαβ 
ἀθτηοηβέγαπαϊ ααδιη 8118 ἀὐρσυατηθηΐω ἴῃ δδάθιη τ απᾶβὶ δα ἀο᾽θοῦαηι 
Θουη ααἱ αἰβραΐϊαπᾶο Θχθυοθῦὶ νυ ϊηὺ ρυορομῖῦ. Θυδ8 ἢ. 1. απϑύθπουν 
ὨΠΤΠΘΙῸ αἴοαθ Δἀαμ ὈΥ ΔΙΊ. 

1) Τηοοὺ οὐΐδιη υἱύατη Ὀθαΐδηι (πυ]]ἃ τῶν ἐνεργειῶν τηθηϊίοηθ 66 
αἰβυ πού 6) ἴῃ Ῥτοροβιθομθ ππᾶοσθ οὰμα υἱγθαϊθ οορυϊαγ; ραΐθοὶξ 
᾿πᾶθ νἱδι δὰ γϑ]οϊθηδβ ππιρϑβ (γ85 1--8). 

2) ΝΟ τηϊητῖβ ἃ σοτηρδυϑίϊομθ 5601} οὐ Ἰοοἱ ργοΐβοςβ ἃρραυθοϊῦ, 80 
αὐγᾶ ραγύθ Ὀθαύἐαβ βύθῦ αὐϑδ8 οὐαηϊαπι γΘυτπὰ ΟΡὑϊπηατη οϑὺ (ν8 8. 4). 

38) Ἰύθδθηπι διθβεϊυηαία τ ὃχ Βουιΐπθ οαἦα8 δβῦ, αασμη τη ΡῚ5 ΒΘΥῸ ἈΡΘΓΘ 
οοηδβίθῦ απὸ αοἷβ8 τη6 ]}10Γ οβϑῦ, οο ]Πσθῦασ ὕπτη τ θ᾽ 1π8 ἔστη Ὀθαδϊαβ 
6586 τὸ σπουδαῖον (ν5 4--θ). 

- 4) Β.ΏΠΙ γταξομθ ἀϑὰ5 οὐ απ βυαϊηχηϊ Ὀοπὶ (Ὀθαἐ ῥα 8) ΠΘΟΘββαυῖο 
αἰϊχουῖῦ θχρουΐθβ ἔογϑ ἱπῆσμηοβ αἀποβαπθ; εὖ τῶν παιδιῶν τιθιἾΠΘ Τὴ 
θχρθυέθιη θββ (γβ ὁ---10). 

Τα 6] Πσούπν Εἷπο ον ΒΟΚΚΟΥΙ ἰπξουραποίο ν8 4. ὅ τηπύαπαεα που. 

ὧι 
ἐν ττο  ΝΝΝ 



088 ΛἈΕΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ἘΤΉΪΟ. 

ει αὐ μορίου καὶ ἀνθρώπου σπουδαιοτέραν τὴν ἐνέργειαν, ἡ δὲ τοῦ κ ὁ 

βελτίονος χρδίττων καὶ εὐδαιμονικωτέρα ἤδη. ᾿ ἀπολαύσειέ 

τ᾽ ἂν τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ὁ τυχὼν κἀὶ ἀνδράποδον οὐχ 
ἧττον τοῦ ἀρίστου" εὐδαιμονίας. δ᾽ οὐδεὶς ἀνδραπόδῳ μδτα- 

δέδωσιν, εἰ μὴ καὶ βίου" οὐ γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις διαγω- 

10 γαῖς ἡ εὐδαιμονία, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείαις, κα- 
ϑάπερ καὶ πρότερον εἴρηται. 

9. εἰ μὴ καὶ βίου 80. ἀνδραπόδῳ μεταδίδομεν. Βοαὐ αύθμι δὰ 
ΒΘΥΥΟΒ ΠΟῚ Ῥθυθίμθυθ οθγθατη -ϑϑῦ: Ὑ. 1280 ἃ 88 νῦν δ᾽ οὐκ ἔστι (δούλοις 
καὶ τοὶς ἄλλοις ξῴοις πόλις) διὰ τὸ μὴ μετέχειν εὐδαιμονίας μηδὲ τοῦ 
ζῆν κατὰ προαίρεσιν: οὗ, παροιμίαν ἱΠ|ᾶτὰ οὐ σχολὴ δούλοις 1884 ἃ 230. 
Νϑο 1ἃ πηΐττια, βέον ἀπθπὶ τδαθοὶ Ῥυορυῖθ ἀϊσαπῦ βύγουτπ 6886 πορδυὶ 
(αὐϑιηα δγῃ οοὲ βθ 8 γ6] βοσκημάτων βίος χυΐάαπι 109ὅ Ὁ 20). Αὐ 1Ππὰ 
Ῥχοξθοίο γηδρὶβ τηϑηϊθβθαπι θϑὺ απᾶτῃ πο, τἰ ἴῃ νϑυθὶβ εὐ μὴ καὶ βίου 
ἃ τϑλϊομθ ροβυμ]θῦαν βθηξθηύϊα.,, βία αἰάθτη π 6 υἱαθ ααἱ ἃ 6 ρϑυξϊοῖρθ8 
6586 νἱἀθηδαγα. 

9; 10, οὐ γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις διαγωγαῖς ἡ εὐδ. κ΄ τ. Δ. Ἐχ- 

βρθοίωνθιβ οὐ δὴ: ΠοΟ δηΐτη δὴ 6580 αποα ἀριηοπδϑέταπαμτῃ 5δἰῦ. δὰ 
τϑοῦθ γὰρ Π60 58'π6 γἱ αὐυδάδια: ἄὰπι οπϊμ' Ῥοϑαΐαιη νἱξαμιλ ἃ ΒΘΥν]5 8.07- 
αἰομηῦ βθηβασηαὰθ γοϊαρύθ δ ̓βάθηι ἰσιθασπῦ, Θοαθπλ ΘΟΙΒΘΗΒΙΙ αὐδϑὶ ᾿Ρ81 
ἀϊοαπύαν. πᾶπο ταὐϊοπθιη αβθιτθ ὅτε οὐκ ἐν ταῖς τοιαύταις διαγωγαῖς 
κι τ᾿ Δ. Ἐτγρὸ αποᾶ ργὸ οουϑᾶ γαύϊομθ νϑυὶ 70.1011 βὐαῦ, οὖ ᾿ρβαμα οοτα- 
Ῥτοθαύαπι οὐϊί. --- καϑάπερ καὶ πρότερον εἴρηται: ν. 11τὸ Ῥ 21 οὐκ ἐν " 
παιδιᾷ ἄρα “. τ. λ. 

2) 1111 ἃ 12-- 1118 ἃ 8. (Κ 1). 

ονῖξ ἐφίξιω" γ68 αα τὰς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας (πράξεις παμᾶ αἴΐαηι ἔν 
βοηίοηίίαην 1176 ὃ 7. 8. αἰοίαθ 8ιυγν}). Νέα ἀνϑύινην 68 φινΐην ὑηίον ἴα 8 
γι 88. αοἴοοίιν ἐαοίο βιθηυθλὼ γοὶ ηιθηδδ οὐ βαρίθηέίας ἐγιδιιοάα 516: ἴῃ 
χιρίδιι5 οὐγέιιβ 678. ραγέϊβ ηοϑβίγὶ 8ρθοἰούν" ψιύαηι ορέϊηναηι. οὲ ραθηθ αἷυϊ- 
παρὰ παθοηνιδ --- 1111 ἃ 18. ΕἾ ργοζθοίο 8ὲ δοαίίέαβ τὸ κράτιστον ροϑέι- 
ἰαΐ, τὸ συνεχές, τὸ ἡδύ, τὸ αὔταρκες, τὸ δι᾽ αὑτὸ αἱρετὸν φχινοάχιια. διθηι 
ἢος οογιυοίνιηι ὁ8ὲ τὸ ἐν σχολῇ : οηυρῖα ἤαθο χιιαθν ηιαρῖηιὸ αἰχυθ ἠναρὴϑ 
χιαηιν φθηογὶ τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν ργοργία 8ινηΐ οοστέαἰτογυὶ δὲ βαρίθη- 
ἐΐαο. ἶγοο τη ας χιυὶ υἱέαηι ἀδσοί, Ὁθγ6 ϑοαΐνδ ογὶξ --- 1111 Ὁ 26. 1)1- 
οἵμας υϑιῸ Ἠοϑέγὶ ραγίϊ ἀδεέν8 Ῥαθη6 γεοϊζηφιονο χιοα Ἰανηναγάνην δὲ ηιοῦ- 
ἐαϊε 68ὲ υἱάεοθείιν (--- Ὁ 81): ὅλην θηΐην γϑοία παδοὶ, αὐ τά “ομυον ἐλ φιιοά 
χιυίβᾳιια ορέϊηνιγν, ᾿αδϑοὶ (--- 1118 ἃ 2), ἕνην Ἰωυηιαηζαηι παΐι'ανν, Ὠανα ἀ6- 
ϑογϊέ χιυὶ τὸν νοῦν πιαχίηιο οοἷαί: φιοῦ ὁηΐην Ποηλο πιυίδηνα γουόγα 68} ἴηι 
μιθηέθ 67ιι8 68ὲ ροϑίξιην --- 1118 8, 8. 

Ηδθο ἀϊβρυθεαῦδο ααδπὶ αΠΠρθηῦθυ 8] οἱαθογαῦε, ταραϊδ 6]8 ραγίθ 
Ῥουϊαβίγαϊᾶ (1117 ἃ 18 --- Ὁ 26) ΔρΡΡραυθ ϊθ. πδβ θηΐτη Βαργῶ 56 ααϊπα8 
Β6 Β56Χ πούομϑβ νἱΐαθ θθαΐαθ ΘΠ ΘΓ πη ὰ8, ΠΟῊ “ἰϑηθατη ῬΥῸ ταὐοηθ 
Βογθχα δὐμιοουύαπι ἰδ, ἀθ]θοΐωθ δαμπῦ οὖ Ἰη6]108 νἱχ ροὐύαθσυϊηύ, βθα οὐ βίη- 
Βθα]146 αὐδθαπθ θχ ογαϊπθ δρίᾶ δυρυτηθηὐαθίομθ τῇ ϑεωρητικῇ νἱπάϊοδη- 
ὑὰγ (ὦ 19---21. -- 22. -- 27. -- Ὁ 1. -- Ὁ 4. --- Ὁ 16) οὐ ἰπ ΘΟΠΟΙ αϑῖ0η0 



ΝΠ ΨΥ ΠΟΥ ἐν ν Ὰ ἡ νὰ νον ἢ 
γ ΡΝ τς ὑπ πὶ ΓΎΡΙΣΕ ἩΔΥΞΑ δι Ὰ ) 

: 

ΝΙΟΌΜΆΟΘΗ. 118. Αὶ ὁ. 17. 089 

κι δἰ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργεια, εὔλογον 11Ὶ κα ΟΣ ως 

κατὰ τὴν κρατίστην᾽ αὕτη δ᾽ ἂν εἴη τοῦ ἀρίστου. εἴτε δὴ νοῦς ἜΝ “ἱ 

τοῦτο εἴτε ἄλλο τι. ὃ δὴ κατὰ φύσιν δοκεῖ ἄρχειν καὶ ὑνῈ τον τ κ᾿ 

τοῖν ἜΞΩ 
Ὁ 10-- 9ὔ 5ῖ ποὺ ἰἴϊβάθιη ποπηϊ τι ἰδιηθη τ δ ὉΠ81 ΟἸΠ68 ἄρηΟ- 

βοιηξαν. 
18. εὔλογον κατὰ τὴν κρατίστην: 1098 ἃ 1ὅ εἰ δ᾽ οὕτω, τὸ ἀνϑρώ- 

πινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ᾽ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἵ 
ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. οἵ. 1099 ἃ 29. 80. 1108 Ὁ 10 
εἴϑ᾽ αἵ πασῶν (τῶν ἕξεων) ἐνέργειά ἐστιν ἡ εὐδαιμονία εἴτε ἡ τινὸς 
αὐτῶν. 1116 4.26 εἴτ᾽ οὖν μία (ἐνέργεια) ἐστὶν ἢ πλείους αἷ τοῦ τελείου 
καὶ μακαρίου ἀνδρός... 

18. εἴτε δὴ νοῦς τοῦτο 80. τὸ ἄριστον ουἦὰβ ἡ ἀρετὴ βρθοοίαξαν (οἴ. 
γ8 10 ἡ τούτον ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰχείαν ἀρετήν). Ὑιτδαΐοτα ἸρΊιδαΣ 
τοῦ νοῦ ἢ. αὐἱάριη 1. τὴν σοφίαν ἀϊοῖ νβ 34 οογύαμι δῦ. Ποααϊξαν 

- βδύθτη 8] 16 Ὺ βουῖρίου τὶ Ζ, πθο ἰδηθη Δ], ΟΘΏΒοτθ ρΡαΐαπᾶτπβ οι; 
ΠΘαῸ8 Θηΐτη ἄσπι τὸν νοῦν ὙΡΩ͂ΙΣ ἰρβαβ νἱσθπἐοβ ἀϊαποδέϊοαβ πατηθταΐ, 
Θαπάθιῃ στὴ απδπᾶάϑηῃ 8 ΠΙΤΩΪ ΟὈ]Ὲ5 810 υἱγῦαβ Θ886 πορδύτισιιβ οϑῦς ἄθτη- 
αὰ8 τὴν σοφίαν ἴῃ οοπ]απούϊομθ νοῦ οὖ ἐπιστήμης ροβίθατη 6886 να]ὺ 

ΐ (1141 ὦ 18 5.), δοοαταξῖτι αὖ ρᾶγ οταὺ αἰβυϊπιρστηῦ ατιᾶτη ααἱ νυ 5 εἴτε-- 
εἴτε οὖ ἴῃ Ἰοοῦτι τηθπὐϊβ τὸ ἐπιστημονικὸν δαἀτηϊ(δὺ οὐ σοπ]αποῦατμη τὸ 

Ἷ ἐπιστημονικὸν σὰπῃ τηθηΐθ. 
᾿ 14. ὃ δὴ κατὰ φύσιν δοκεῖ ἄρχειν... Ῥαγιϊουϊᾶ δὴ ἱπάϊοδξατν 
ΐ αὐδοβύϊομθμι ἱΠᾶτὰ αὐἱὰ τοῦ ἀρέστου Ἰοο0 510 ᾿ἰπᾶθ αρίϑῃιν 6886 αὐ βοῖδ- 
! αν δυῦ αὐἱᾷ ἄρχει καὶ ἡγεῖται αὐτὖὺ αὐἱᾶ 51 περὶ τοῦ ἀρέστου. Ῥυϊτηθτα 

Θηΐπὶ ΟἸΠΠἶπῸ Αγὐϊβίοίθ νἱἀθέαν θὰ υἱβ αὐ Ῥογοὶρίπητβ ἰδ, τοὶ απ 
Ῥδγοιριθαῦ αἰῆηϊβ θ586 αὖ πο ἰαπίατη δ]1πᾶὰ τουτὶ σΘηὰ5. 8118Π| ὙἹΤῚ 
Ῥοβοδῦ, βρθα οὔϊδυη απ ᾿πέθυ γθ8 ρϑγοθρίαβ ορέϊπιδ, θδὺ Ὁ 60 ρογοϊρὶᾶ- 

ἶ ἴασ αὐοᾷ ᾿ἰπΐου ρῬϑγοιρι θη θϑὺ ορὕτησση. Οὗ (πθαὰθ ϑῃΐτη ππΠΟ 1η 
ἔ ἐαπδᾶ τ ρΊθπα ἀθιηομηβίταίο ἀθβιἀθυαίαγ: »Ἐὔλογον --- δοκεῖ“, γ8 12. 14) 

ῬγῸ τηυἹεϊβ ααδὸ αἴουυὶ ροββαπὶ μπᾶθο οχ ἱρβὶβ ΝΊο. πρὸς γὰρ τὰ τῷ γέ- 
νει ἕτερα καὶ τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ἕτερον τῷ γένει τὸ πρὸς ἑκάτερον 
πεφυκός κ. τ. Δ. 1189 ἃ 8--11, αἴατπ απδ τη 040 1π|78 4 Ἰορίπηθβ τοῦ 
βελτίονος ἀεὶ καὶ μορίου καὶ ἀνθρώπου σπουδαιοτέρα ἡ ἐνέργεια (488 
-- 1864 Ὁ 15. -- καὶ τὸ περὶ 6): 1ῖἃ αποᾶ ἴπγοῖβο οὐαϊπθ ΠῸῚ τηΐπ8 
τοοίθ μαθοῦ. ---: ΑἸέθυαση σοτοὸ (ἄρχειν καὶ ἡγεῖσθαι τὸν νοῦν) αὐδιη- 
αὔτη ἴῃ 8 οὐμῖοῖβ δίαπθ ἱτηρυίτηῖβ ἴῃ 1. Ζ μαπᾶ ἴξα 11πδἰγαύπτη οὖ ἀ6- 
ταοπδύγχαξατη 6586 υἱ ἀϊτατιβ αὖ οοπαποθοαῦ, ἔϑυηθη ΤΟΥ πηῖγθυβῶπι Υϑ ΟΠ ΘΤῚ 
ῬΒΠΟΒΞΟΡὮΕΙ ἀπθιξαθϊοπθηι πα] ατη μα θὺ. Θαθιιδατηοάππι θηΐπι ἴῃ ΥΘΥΤΠῚ 
πηϊνουβι αθΐθ ΘΟ ΒΘΏδτι βδρ᾽θηξίατα παὖ ῬΙαίο αἷξ νοῦς βασιλεὺς οεὺ (ΡΕ]]. 
28 ἃ), ἴω 15 νοῦς αὐἱ ἴῃ ΠΟΌΪΒ οϑῦ πθοθββθ οὐὶὺ δαὖ 8 ΠΊΤΙΟ Ἰοοο δαΐ 
θη 811. ἄρχει ἰσιδαν οὖ ἡγεῖται: Π0Π τῦδ, ααϊάθτη αὐ τὸ ἐπιτακτικὸν (ἡ 
φρόνησις), βοᾶ ἴϊα αὐ βὶὺ ἦρθ τὸ οὗ ἕνεκα. Οὐχ ὡς ἰατρικὴ δὲ ὑγίειαν 
(ποιεῖ) ἀλλ᾽ ὡς ἡ ὑγίεια, οὕτως ἡ σοφία εὐδαιμονίαν 1144 ἃ 4. ᾿Εκεένης 
(τῆς σοφίας) οὖν ἕνεκα ἐπιτάττει (ἡ φρόνησις) ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνῃ 114 8.9. 
υϊθαβ Ἰοοὶβ παπᾶ ἀΐοο 1ᾷἃ ουϊποὶ αποᾷ 8πὶ νϑὰ 14 ἱπαϊοαῦατ: τασ]ύδ, 
δηΐμπ ἀοβι θυ απέαν δὲ ἐτηρυίταϊβ πος αὖ βοϊδταιβ 1185 ἀρχὰς ἴῃ αὐἱθὰβ 
ὁ νοῦς (ϑεωρητικὸς ὧν) νογβαῖαν ϑαϑάθιῃ ἈΠ}. πὸ τηρᾶο οὖ βυτητηδ, τῶν 
πρακτῶν ρῥυϊποϊρία 6586. ϑεᾷ Π|πᾶ 1 Ῥγοθατὶ οθηβθο, δχύγοσηδ, ΕΠ ῖοδ 

Ασὶξὲ. Ἐπηϊσ. 41 



090 : ΑΒΙΒΤΟΤΈΤΙΒ ἘΤΉΤΪΟ, 

εττα τό σϑαι καὶ ἔννοιαν ἔχειν περὶ καλῶν καὶ ϑείων, εἴτε ϑεῖον ὃν κατ 
ι τ ον μὰ ἜΡΙΑ ς 

καὶ αὐτὸ εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν τὸ ϑειότατον, ἡ τούτου ἐνέργεια 
3 ᾿ , Ἥ - ΄ ΄ 

κατὰ τὴν οἰχείαν ἀρετὴν εἴη ἂν ἡ τελεία εὐδαιμονία. ὅτι 
͵ ν ς » 

δ᾽ ἐστὶ ϑεωρητική, εἴρηται. ὁμολογούμενον δὲ τοῦτ᾽ ἂν δόξειεν κε 
53 » ΠΩΣ ; ἡὐκον κὐσο δίναν καὶ τοῖς πρότερον καὶ τῷ ἀληϑεῖ. κρατίστη τε γὰρ 

: “ ς ν ς - » δι τὼ - 
ὑτεῦ 20 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐνέργεια᾽ καὶ γὰρ ὁ νοῦς τῶν ἐν ἡμῖν, καὶ τῶν 

ἃ..-τὐὐ ἰμἰώς γνωστῶν. περὶ ἃ ὁ νοῦς. ἔτι δὲ συνεχεστάτη᾽ ϑιεωρεῖν [τε] γὰρ 

91. [τε] ἀ6]. υἱά. 

ἀπὰπῃ ἰηΐθυ τὰ πραχτὰ (αὖ ἴΐα ἀϊοαμ) ῥυΐτπδβ ἀθηὺ τῇ ϑεωρίᾳ παπᾶ 6χ 
Ἰπορίπδῖο ῥγοΐθυσθ αὐὑ8 ἃ ῬΥΪΟΥΙΌυΒ 1]. αἰΐθηδ, βἰηύ. Οἵ. οὐ δᾶ 1118 
ὃ ὃ -- 8. 

18, ὅτι δ᾽ ἐστὶ ϑεωρητική, εἴρηται. Ῥυίτητιπι ἀἰδουεῖθ Ηἷβ γϑυθὶβ 
οδυγθῦαν μ6 αὐΐβ Θ᾽ὰ5 λόγου γ6] Ψοῦ (πμᾶπι οϑὺ οὐΐαιι πρακτικός τις νοῦς) 
τούϊοηθαι ΒΘ ΌΘυΪ ρῥευύοὺ ααἱ δᾷ τὸ ὀρεκτικὸν οὐ δι τοὸ8 Βουθηᾶδβ βρθοίαν: 
τῇ φρονήσει. .Θηΐπα, 51 ἀϑαπδηι ῬΘῚ πᾶθ0 οδΡὈ., ὑδοῖδθ απαϑὶ ααστῃ δὰ 
τὰς ἠϑικὰς ἀρετὰς ροτνοηθαχμῃ ϑϑῦ ϑιι8 ΠΟΠΟΥ ἐϊθαϊξατ (νυ. δὰ 1178 ὁ. 16). 
θοπάθ Ἰορτϑϊηαμη. βαθ]θούσπμη δ ϑεωρητική ἐστιν Ὁπδμ 6586 τὴν τοῦ 
νοῦ ἐνέργειαν ν516 ἀρρατοῦ. ϑοηὐθηὐία νοτῶ; δὲ δα σϑγῶ, αὖ πἰϑὶ γ θυ ἃ 
βιδι Ἰαάἀαξαγιιβ 80 βουϊρίου, ἰοβέϊπιομϊο ΜῊΝ 1οοἱ ΠΟΗ οβθαῦ. “Αἴααὶ 
ΥΘΥΌΙΒ ᾿μπισαϑαὰθ παυβασδιι ἀϊούμπμι ϑϑὺ ὅτι ϑεωρητικὴ ἡ τοῦ νοῦ ἐνέργεια, 
ἴπ0 ΠΟΡΊΘΗ ᾿ΡΒΌΙΩ ϑεωρητικὸς ἴῃ Ζ, απὸ πηδιχίτηθ βρθούδυϊ ΘΟὨΒΘη Δ ΘΙΙΠΣ 
οβύ, 58Π16] ἐβηύαμη ααὰχη ἡ ὀυμϑηνινὴ διάνοια καὶ μὴ πρακτικὴ ἀροβου οπᾶα, 
οϑὺ σϑρθυϊθαν 1189 ἃ 27. Οὐδ ΟΌγθτα ἔπθυῖδ ααἱ ἐούαμη μᾶπο βοπύθμξίδηη 
ὅτι... εἴρηται, απ το5 ἴϑ116 οαγϑαξ, ργὸ βαβρθούῶ μαθϑθαύ. Αὐ οὐβίαν 
αὐοα 5 οἂρρ. 1-- 9 14 Ἰρβίιη νἱαθύαν Ῥγοροβίδιμη 6888 αὖ ἡ πελεέα εὖ- 
δαιμονία Ῥγορθίαν 6886 ϑεωρητική τις ἐνέργεια ν. 1177 Ὁ 19. 1178 Ὁ 7. 
21, 82 (1119 ἃ 81 5.): α8 Ἰρτ αν γο]θὺ 15 γ θυ Ὁ]Β 6 Ῥγοοθηῖο ὑθιιθυθ ΒαὉ- 
Ἰαδϊθ. οΘοποϊπηϊθαύθια απαηάδηη ργΐμηδθ 86. δχύγθιηδθ ἀἰβραθα οιβ [0116 16 ὃ 
᾿ταὰθ ἴῃ Π υτιπὶ Ζ ρούϊαβ ᾿ἰδῦα βαϑρίοίο οοηνθυθίαν; πθ0 πΘρΡῸ τὸ εἴρη- 
ται γ8 18 Ἰηὔθι 1Π1ὼ 6888 ΟὟ αὐδὸ ἀπθῖθβ πστη θῶ περὶ τῶν διανοητικῶν 
ἀρετῶν δαοίον ΝΙΘΟΙ ΒΟ Θοστπὶ βου ρβουϊῦ απδθ ἰρτο Ζ Ἰορππύαν. 

6Χχ ἦδπι ἰπ4θ. ἃ. νϑιι 19 πούϊομθβ ἐν τῇ ϑεωρητικῇ ἴπθβ88 ρυοθδηξαν 
αὰδ8 ϑαβάθιῃ δα Ὀθϑίϊαθθιη τηδχῖτηθ ρϑυ που Βοϊηητιβ. 

19 --21, ο,πρατέστη ἡ τοῦ νοῦ ἐνέργεια“: ν. δὰ γν8 18 οὐ 14: 
ααδ Θηΐπλ 110 ογωπὺ οὖ δὰ μβᾶποὸ ἀθιποῃβύγα ομθμι νἱμῃ δαθθηῦ, Ἔκ 
τῶν πρότερον (γ8 19) Βὰο ΟΡΤΟΣΙπιΘ οοραϊῦ Ἰοοὰβ 1099 ἃ 29 ταύτας δὲ 
(τὰς ἀρίστας ἐνεργείας) ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίστην φαμὲν εἶναι τὴν 
εὐδαιμονίαν. 

21. 22. ὐυνεχεστάτη ἡ αὐτή“. Αἰβηΐα ἰηΐοι 86 τὸ συνεχὲς, 
τὸ μόνιμον, τὴν βεβαιότητα ἴῃ βύμητηο ὈΟΠῸ ἄθθϑϑθθ ποὺ ροβϑβ8 Δ ᾿π|00 
σοηϑύθθεῦ; απθιηδατηοάπτη Θηΐτη τὸ εὐμετάβολον τεκμήριόν τι πονηρίας 
οϑὺ (1164 Ὁ 38 --- 81), τω 111 βαπῦ μαρτύρια τοῦ ἀγαθοῦ: ν. ἔπτη νου 
1100 Ὁ 1ὖ τούτων δ᾽ αὐτῶν (τῶν κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργειῶν) αἵ τιμιώταται 
μονιμώταται διὰ τὸ μάλιστα καὶ συνεχέστατα καταζῆν ἐν αὐταῖς τοὺς 
μακαρίους, ὕππι ὑοΐϑι δυραμηθη α ]οηβ σαύϊομθια απϑ6 110 γ8 11---Ἰῷὸ 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 1. 691 

κιδυνάμεϑα συνεχῶς μᾶλλον ἢ πράττειν ὁτιοῦν. οἰόμεϑα τε τιτῖ α 99 
δεῖν ἡδονὴν παραμεμῖχϑαι τῇ εὐδαιμονίᾳ, ἡδίστη δὲ τῶν β κοῖς 
κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργειῶν ἡ κατὰ τὴν σοφίαν ὁμολογουμένως 
ἐστίν" δοκεῖ γοῦν ἡ φιλοσοφία ϑαυμαστὰς ἡδονὰς ἔχειν κα- 30 
ϑαριότητι καὶ τῷ βεβαίῳ. εὔλογον δὲ τοῖς εἰδόσι τῶν ξη-ν 

τούντων ἡδίω τὴν διαγωγὴν εἶναι. ἥ τε λεγομένη αὐτάρκεια 1 «{{ ΩΝ 

22. γοβὺ ὁτιοῦν ΒΕΘΚΚ. ΘΟΙημηδ. 

οϑὺ. Θυδιπαπδιη ἰᾶᾷθπι Ἰοοβ ααὰμ Ὁ 14 αἷ ἐπιστῆμαι τηϊηυβ ῬΘΥΘΠΠΘΒ 
αὔδτη αἵ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργεῖαι ἀἰοιπίαν 6586, νἱάθαθαν βᾶηθ πᾶπο τῆς 

ο΄ ϑεωρίας Ἰαυάθηι ρᾶττπι Ὀτοϑρίοοσθ. --- Οθύθσγιιπι πἴ}] ἀρὰ Βουηΐηθ8 συν- 
ο΄ εχὲς 6888 Ββοίπηυβ: πάντα γὰρ τὰ ἀνθρώπεια ἀδυνατεῖ συνεχῶς ἐνεργεῖν 
Ος 117ῦ ἃ 4; ου78 τοὶ οϑαβαια, βἰαυϊᾶθμι ἀθ τηθηΐθ ἀὐϑουθαῦ, ΟΧ μ158. 46 
[ αἰνιπᾶ τηθαΐθ γϑυθὶβ οοσπόβοαβ εἰ μὴ νόησίς ἐστιν ἀλλὰ δύναμις, 
᾿ς εὔλογον ἐπίπονον εἶναι τὸ συνεχὲς αὐτῷ τῆς νοήσεως 1014 Ὁ 28; οἵ 

1060 Ὁ 2ὅ. 

22 --π:δί, καὶ ἡδέστη. Τονύϊω μαθο ποίϊο αὖ ρ᾽θσδθαὰθ Ρ6ὲ ραγὺϊ- 
, ΘυΪδ τὲ δαϊαπηρίίαν (οἰόμεϑά τε ν8 22: ν. τὲ υβ 19. 27. Ὁ1. Ὁ 4; ἔτι 
δὲ γ8 21) πρὸ ργοΐβοίο ρυϊουϊ απδ8 δᾶ τὸ συνεχὲς Βροοίαθαῦ αϊσηϊξαῖο 
οοαϊδ, Αὐὖ ἰρίϊαν ΠΙπὰ τε αποᾶ γ8 21 ογαὺ (,, ϑεωρεῖν τε γὰρ“) ἄδ]6η- 
ἄστη, δαὐὺ ἀϊοθηᾶιϊβ Ασὶβῦ. ἢ. 1. βϑῃηξθηϊίαθ τηΐηπβ ἀαϑη σταΐο οὐϊᾶδηη 
ΤΑΘΤΩ ὈΤΟΥτ πὶ ἰπου 586 Ὡθχὰϊ ἀραϊββο. --- Αα τϑὰι οὗ δὰ γϑῦρῶ οἰόμεϑ'α 
δεῖν ἡδονὴν παραμεμῖχϑαι γ8 22. 38 οὗ ὑἀπὰτὰ Ἰοοῦπι 1168 Ὁ 14 
πάντες τὸν εὐδαίμονα ἡδὺν οἴονται βίον εἶναι καὶ ἐμπλέκουσι τὴν 
ἡδονὴν εἰς τὴν εὐδ. --- γβ 2ὅ ϑαυμαστὰς... καϑαριότητι: ν. δὰ 11108 
1.536. οὐ ἴΌ. 8. --- γβ 36 τοῖς εἰδόσι 56. ἐνεργοῦσιν ἤδη κατὰ τὴν σοφίαν 
(γ8 34). τῶν ξητούντων 1. 6. ἢ τοῖς ξητοῦσι ααἱ φιλοσοφίας (γ5 20) 
οθγέθ αἰΐασθο τποᾶο᾽ ραυίϊοιρθβ βαπῦ. 
ἾΠ 971-- Ὀ1. αὐταρκεστάτη ἡ τοῦ νοῦ ἐνέργεια: αὐτάρκειαν δὰ 
θοεξ αῦθηα αὐἰάθια ἀθίατι ροβοὶ, βαρτῶ δα 1110 Ὁ 2---ἴ τηοπϑηᾶάθχη ογαῦ 
(οὐδενὸς γὰρ ἐνδεὴς ἡ εὐδ. ἀλλ᾽ αὐτάρκης 1176 Ὁ ὅ); πθ6 τηΐππιβ τὸ 
ἱκανῶς κεχορηγῆσϑαι υὖ νϑ5 80 ἴΐῶ 1. 4. (1101 ἃ 16) δᾶ Ξαρρ!θπᾶδπι τὴν 
αὐτάρκειαν αὐγοοδέαν. --- ὅπ νοτὸ 46 τῷ ρούϊιβ αι 6 υϑυθ]β απ86- 
τοῦατ, υἱὰθ δῆποη τϑούθ δὰ 1176 Ὁ 2 ----ἴ οὈβϑογνύαση 510, ἰϑίϑην απ] 61} 
αυσατηθηξεθομθιη δα αἀθιποπβίγαπάθπι ρϑυτπὶ δρέϑτη θε86. Ῥτοΐθοϊο 
Θηΐτη 8 ἐνέργεια ἀ]αθε, ἰΐα 80 αὐτάρκης αὖ δὰ {1Π1ᾶτὸ ὯΘ6 τηδῇο θ 
ΘΟΡΙὰ ΤΟΥατη (γ8 28. 239) πθο 500115 ΠΟΙ θῚΒ (γ5 82 5.) ΟΡ 516, στα 
τϑοῖθ ἴμ49 οΟΙΠσϑίαν θηᾶθιη ἃ ἃ ἱτὰ Ρ] 6 η ἀδτ νἱ ὕδ πὶ ΠΟΙΊ1Π185 Βα ΠΟΘ Θ ὃ 
Βοιποοὺ ἡ αὐτάρκεια ἴῃ Ὀθεαύθαῦθ 8ΔῸ ἰπιεϊο 4 ὅ 60 βρθούαθαῦ π6 αὐἰᾶ 
ἴῃ ΠΙὰ αασπι, 6708 σουΡρο5 Θβϑϑὺ Ἀότιο (πολιτικὸς ὧν φύσει 1097 Ὁ 11) 
ἀθβιἀογαγθὺ; ἡ ϑεωρία τπῦπο αὐτάρκης 6586 αἰοϊδαγ αὐρρθ δᾶ ααδι αὖ 

οἶρβῶ 580 πο ἴδα ταυ]ία ἀθβιἀθγθηΐασ. Θαδθ αἀαστῃ ἰέ δι ηὖῦ, πὶ ΠΗ ΠΟΥ ΡΒ 
ΤΘΌυΒ αὐδ8 ὈΙΌΓΘΒ ῬΘΥ ΠῸΒ γ858 οσουνγτηῦ Π6 ΤΠΟΥΘΙηαΥ: γψο]αῦ ἴῃ 1110 
αὐοα τηῖτθ βᾶπθ ν8 81 ὁ σώφρων ἀϊοϊδυν ὁμοίως ὡς ὃ δίκαιος δεῖσθαι 
τῶν πρὸς οὃς καὶ μεϑ᾽ ὧν αταβὶ ΠΘΠῸ 5ἰῦ ααἱ τῇ γεύσει Ἰπάπ]σοαῦ 50- 

Π Ἰ08, Υ8] αὐδδὶ τη8]6 1199 Ὁ 88 ααἱ καϑ᾽ αὑτοὺς δύνανται τῇ ἀρετῇ 
᾿ς χρῆσϑαι ἀἰϊδυϊποι! εἰπὸ ΔῸ 1115. αὐτὶ οὖ ἐν τοῖς πρὸς ἕτερον δύνανται. 
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092. ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΒΤΉΙΟ. 

τἰττα98 περὶ τὴν ϑεωρητικὴν μάλιστ᾽ ἂν εἴη" τῶν μὲν γὰρ πρὸς τὸ κτ 
ἐΞ ᾽ : 

ξὴν ἀναγκαίων καὶ σοφὸς καὶ δίκαιος καὶ οἵ λοιποὶ δέονται, 
" Ν γεν », 80 τοῖς δὲ τοιούτοις ἱχανῶς κεχορηγημένων ὁ μὲν δέκαιος δεῖται 

ξ Ἔ 
πρὸς οὗς δικαιοπραγήσει καὶ μεϑ᾽ ὧν, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ σώ- 

ἰχ 3 -Ψ - 

φρῶν καὶ ὁ ἀνδρεῖος καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος, ὁ δὲ σοφὸς 
ς 

καὶ καϑ' αὑτὸν ὧν δύναται ϑεωρεῖν, καὶ ὅσῳ ἂν σοφώτερος 
3 -» : 3 

ἢ. μᾶλλον" βέλτιον δ᾽ ἴσως συνεργοὺς ἔχων, ἀλλ᾽ ὅμως 
ς , ἱ ᾽ ἢ ΄ ,. ἃ τ τὰ ΄ ᾽ ΓΡΡΟῚ 2 -" 

ἐκ κτν ν( ὰ πττον αὐταρκέστατος. δόξαι τ᾽ ἂν αὐτὴ μόνη δι᾿ αὑτὴν ἀγαπᾶ- 
εἰ ᾿ Ι κ. ξ 3 «Ν" Ἁ “υ} ψ ἂ ᾿ ᾿ ν - ΦῈΝ ὑλς ἐνσι ὦ σϑαι᾿ οὐδὲν γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς γένεται παρὰ τὸ ϑεωρῆσαι, ἀπὸ 

-" » κὶ ὥ ᾿ 5 

: ὃὲ τῶν πρακτῶν ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον περιποιούμεϑα παρὰ 
ἔξω σὰ ᾿ » μας ς 3 » » ν 

ὡἕτος. τὴν πρᾶξιν. δοκεῖ τε ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολῇ εἶναι" ἀσχο- 
δλούμεϑα γὰρ ἵνα σχολάξζωμεν, καὶ πολεμοῦμεν ἵν᾿ εἰρήνην 

»Ἤ -» 3 -» » Ξ 
ἄγωμεν. τῶν μὲν οὖν πρακτικῶν ἀρετῶν ἐν τοῖς πολιτικοῖς 

«οὐ 

8. ΚΡ τῶν πραχτικῶν. 

Τα, Θηΐτη 7αβύαμη Θχοιβαύϊομθιη πα θθαῦ, αἀαππὶ ορουδοῦ ογαθϊοη 8. ῬΘῚ 
πα] τῷ ἀθοῦτγοτθ. -- - [)6 οᾷαθμι τ ν. ἰηΐγῶ 1178 ὦ 38 --- Ὁ 17. 

1--4( μόνη δι᾽ αὑτὴν ἀγαπᾶται. 81 οὕτὰ ααἱϊ ἐν τοῖς πρακτοῖς 
(ν8 8) νϑυβαῦαν. ὑπὸ πουιῖηθ πολιτικὸν ἈΡΡΘΙΙαγΘ Ἰἰοθὺ, 1ᾷὰ αποᾶ ἱπᾶθ 
παρὰ τὴν πρᾶξιν περιποιούμεϑα γ6] αποᾷ ἐπιξητεῖται παρὰ τὴν ἐνέρ- 
γειαν (1110 Ὁ 6) ρτδοῦθν τὴν σχολὴν (78 4 55.) ΠΟμΠΟΥ ρῬο ββίπηπγη ουϊῦ: 
τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βίου σχεδὸν τοῦτο τέλος 1090 Ὁ 28. Αὐῖδύ. ἸρΊαΥ, 
αασὰτη τὴν ϑεωρητικὴν αἰβιιηαὺ δι᾽ αὑτὴν ἀγαπᾶσϑαι μόνην, ἀαὺ βαρίθη- 
ἐϊ886 οὐ ἀοούγπδθ Ἰδπᾶάθη ἴθυθ π]] πὶ 6556 οθηβθῦ δα υἱτατα ϑϑρ᾽θηΐθυα 
δαηάθηῃ οὖ μεγαλόψυχον, ᾧ δὴ καὶ ἡ τιμὴ μικρόν ἐστιν (1194 ἃ, 19). 

4--- -ὔ. ἔχει τε τὸ σχολαστικόν. Ουδῖημ ργορθ πᾶθο ποίϊο δἃ 
Ῥγδθοθαᾶ δαΐθι δοοϑᾶδί, ἃ Ὁ 1ηἰδῖο γ8 ὅ ραγίϊουϊα, γὰρ ἀοοθῦ: δας αὔθτη 
ἴῃ οὐἶο 6586 ἱπά6 βοϊτητιβ απο οὐλμῖαπὶ ἸΔΌΟττμ ΕἸ 15 (,,[να 4) ἴῃ οὐἱο 
οδὺ .-- αὐ νοτὸ τὸ δι᾽ αὑτὸ ἀγαπητὸν (γ5 1) εἰδὶ τέλος --- ΑὉ50]- 
γιῦαν δαύθιη ἀθιηομηβύγαῦ!ο --- ν8 18 τῶ αὖ 1ὰ σθητβ ομπ6 αὐοᾶ τῇ ϑεω- 
ρητικῇ ορροβὶθαμη οϑῦ, βῖνθ τθῃὶ 12} 61 (ν8 8 .-- 12) 5106. ΟἸ 1 ]6 1 
(γ8 12 --1) ϑρθούδιητιβ, ἔπτη ἐν ἀσχολίᾳ 6586. ἔπι ποπ βαἃ οδαθῶ ἀρρϑῦϊ 
οβύθπαδθασ. Νϑαὰθ θϑηΐτὰ ΠΘοθβϑδυαπὶ ν]ἀθ αύῦαν αὖ οὐβιτηδηᾶο σοί γανϊα 
βϑοηνθηύίο ὅτι ἡ τοῦ νοῦ ἐνέργεια ἐν σχολῇ δαάοτοίαν, βΒο4 ρ]αοθθδξ ωπι 
ν8 10 βαα. δὰ υπίνούβϑιῃ τγθῖὴ ἀθ απ ᾿ηΠἀθ ἃ γβϑὰ ἃ 18 ρίαν ἀπ 86ῃ- 
ἰρηθᾷ, οοτηρΙθοίθηδπηι ργορυθαϊ; απὸ ἔφοϊο ᾿ηὔθυ για απδθ τηθηξο- 
Ὥθμ Ῥοβοθδηῦ οἰΐαι ποὺ αποα Ὁ 4--1ὅ ργοροβιίατη ἔποταῦ γουῖ5 καὶ 
τὸ σχολαστικὸν““ ν8 22 Βαθστῃ Ἰοοιη πα ροθαῦ. Οτγδῦϊο νἱνιᾶδ, αὖ τέ, α]- 
οϑη1, πα ἱησταίω, 6] ΘΟ ΘΠ8. 

6. τῶν μὲν οὖν πρακτικῶν ἀρετῶν ἐν τοὶς πολιτικοῖς ἢ ἐν τοῖς 
πολεμικοῖς ἡ ἐνέργεια : οἵ. ν8 16 τῶν μὲν κατὰ τὰς ἀρετὰς πράξεων αἴ 
πολιτικαὶ καὶ πολεμικαὶ κάλλει καὶ μεγέϑει προέχουσιν. δ οΥαΒ 
βῶη6 Ποὺ αὐϑπὶ {Ππ4ῴ{- ΝΟ ἰΐα, 50]]1οἱζτι5 Αὐἱϑῦ. δῦ π6 δ] αυϑηο Ρ]08 
νἱδοαῦαν ἀΐοουθ αὔθ γῸ5 ρϑύϊαν; ἴτηὴ0 αποα ἴῃ ΠΟΟ Βισα! δα 6χ- 
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᾿ Υ 
“" 

κτῆὴ ἐν τοῖς πρλεμικοῖς ἕ ἐνέργεια" αἱ δὲ περὶ ταῦτα πράξεις υιττὸῖ νι λτ Ύς 

δοκοῦσιν ἄσχολοι εἷναι, αἷ μὲν οὖν πολεμικαὶ καὶ παντελῶς" αἰ ὑπαὶ ἀρ 

οὐδεὶς γὰρ αἱρεῖται τὸ πολεμεῖν τοῦ πολεμεῖν ἕνεχα οὐδὲ 

παρασχευάξει πόλεμον" δόξαι γὰρ ἂν παντελῶς μιαιφόνος τὸ - νυ 
τις εἶναι, εἰ τοὺς φίλους πολεμίους ποιοῖτο, ἵνα μάχαι καὶ 

φόνοι γίγνοιντο. ἔστι δὲ καὶ ἡ τοῦ πολιτικοῦ ἄσχολος, καὶ 

παρ᾽ ἀὐτὸ τὸ πολιτεύεσϑαι περιποιουμένη δυναστείας καὶ τι- 
μὰς ἢ τήν γε εὐδαιμονίαν αὑτῷ καὶ τοῖς πολίταις, ἑτέραν 

οὖσαν τῆς πολιτικῆς, ἣν καὶ ξητοῦμεν ἢ δῆλον ὡς ἑτέραν οὖσαν. τὉ 

8. εἶναι] Θχοϊάϊββθ νἱᾶ. καὶ ἄλλου χάριν (γ6] 511.). 9. ροβὺ ἕνεκα 
᾿ΒΘΚΚ. οοτητη. 12. ΚΡΟΡ γίνηται ("» γίνωνται). 1ὅ. δῆλον] 580. 
δαὶ δὴ αὐὐ δῆλον ὅτι. 

ΘΙΡΙΒ ἴρ886 αὐδδὶ ρῥγορσυθαϊθηΐθ βθύθομθ οογγθχὶῦ, τὶἄθυη τυ] 8 Ὁ}118 
Ἰοοῖβ ρυπαθηξῖαθ Ἰοσθηδίσση ῬΘΥ 5586. ραξαππβ δϑβί. , 

τ. αἵ δὲ περὶ ταῦτα πράξεις δοκοῦσιν ἄσχολοι εἶναι. Αὐ αὐδ6 ἀ6- 
τηοτπϑδέγαπᾶα, βαπῦ, ἄπο βαπὲ: τὸ οὐκ ἐν σχολῇ αἴαυθ τὸ ἄλλου χάριν 
γ. Υ8 4. ὅ; υὐγυμηααθ οὖ νυβ 12. 18 ἴῃ υἱἱᾷ τοῦ πολιτικοῦ Οὗ γ8 17. 18 
ἴῃ ὈΠΙΎΘΙΒΟ ΘΘΠΘΙΘ τῶν πρακτικῶν ΘΟΙΠΙΠΘΙηοταῦθσ. [ὶπ 10 γϑῦὸ ααὶ 
τα ταῦ ἀπῦτη δα ργοῦθαπάδιη βοηὐθηξίδηη ρουριθαῦ (γὰρ ν8 9--12) πὸ 
βρθοίαξαν αὐἱάθτη δα τὸ ἄσχολον (αυἱὰ Θμΐτη Δυρατηθηςβ Οραβ, αὐ οτο- 
ἀαΐαν ἴῃ Ὁ611}158 οὐὔϊατη πὸπ 8919), 56 βίου νυἱάθίαν ὶ τὸ ἄλλου χάριν 
ταύτη 50. Τΐϊοο σι ροβὺ σεῦ ἄσχολοι εἶναι τηθηθομηθιη τοῦ οὐ 
δι΄ αὑτὸ αἵρετοῦ αὐδ οὐδ ποὸπ ροὐπουϊῦ ᾿π]ατγᾶ, ἐθιηρόογατη 46]6- 
ἴδιη 6586. 

9. οὐδὲ παρασκευάζει πόλεμον. ἴὔϑϑι5 δῖος οὖ γνῖβ νΘΥΌΪ παρασκευά- 
ξεῖν γουδὶβ ργδϑοθάθηξθυβ τοῦ πολεμεῖν ἕνεκα ἀδθθίαν. Οπδιπατιδπι 
Θπΐτη Πουηΐπθ5 ΡΙθσασιαιθ ἀϊοαπξαν παρασκευάζεσθαι εἰς (πρὸς) μάχην 
51τη., ῬΘῚ 56 ἤδιηθῃ αταθοθ ἰΐθπὶ ἄὰὺχ ἀϊοϊξαῦ παρασκευάξειν στρατείαν 
(Τπμυογά. “1 14), πόλεμον. ΟΥβοϊοθαῦ βθηϊθηίαθ οοτηπᾶ, δπΐθ οὐδὲ ἃ 
ΒΕΚΚ. γοβιζαμῃ. 

"1. ἣν καὶ ξητοῦμεν δῆλον ὡς ἑτέραν οὖσαν: ποτὶ θοπάπτι, αὖ νἱἀ6- 
ἕατ, ἣν καὶ ξητοῦμεν δὴ ὡς νοὶ] δῆλον ὅτι ὡς. Οοᾶ 8ἰ ρ]δοιουνῖδ, πο 
γἱάθο αὐἱὰ Ηἴς Ἰοουβ, ναυῖθ δηὐααϊξαβ ΔῸ ἱπίθυργθυῦ θα ρτίαΐαβ, Βα θθαῦ 
αἰξβουϊδαῖβ. Ουϊᾶ Θπΐπι ὕπτπι ργῸ ὙΘΥΌΪΒ γβ8 12 8α., ὕπυπι ῬγῸ απϊγουβᾶ 
ταύϊομθ ΕΗ Οοτατ υϑυϊιβ δϑὺ αὐϑτη πϑοθϑβαυῖο τὴν εὐδαιμονίαν ξητεῖ- 
σθαι ὡς ἕτερόν τι οὖσαν τῆς πολιτικῆς) Ἐϊοηΐπι εἶν τὴν πολιτικὴν 
δϑῆυβ αὐοδάδιη τῆς φρονήσεως 6886 ἀϊοίτηι5, 46 αὰοὸ Ζ 8 Ἰθρίπιαβ, οτη- 
πθῖὴ φρόνησιν ϑοίτηιβ τῶν πρὸς τὸ τέλος 6586; βῖγθ δὰ ΠΠᾶτὰ μέϑοδον 
πολιτικήν τινα οὖσαν βροοίαπητβ, Ρ6Π68 ἀπδπὶ ππΐγθυβαθ υἱδαθ πατηϑηδθ 
φαταϊηϊδύγαϊο οϑὺ (1094 Ὁ 11), οοπβθηΐαπθιμι ρτοΐθοίο, τἀνϑρώπινον 
ἀγαϑὸν μαυά ἰάδτη 6858 αὐποᾶ ἴρβα 1Π1ὼ πραγματεία. Αἰαὰϊ Βοος. ἀπάτη 
ἀθπποπβέγαπάθτμη δγαῦ. --- 6 ἀαρ!οὶ αποάδηη Ῥοδύϊα β σθηθυθ, ἀπουτηι 
αἰΐθυαπι ἴῃ οἰναξο 5], αἱέθυτιτι ἴῃ οὐΐο βαρ᾽θαδίαπι, Αὐϊβῦ. πἰτα!τατη ἢ. 1. 
αἰχιῦ οτηηῖπο Β1}1]. 
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τοι εἰ δὴ τῶν μὲν κατὰ τὰς ἀρετὰς πράξεων αἵ “πολιτικαὶ καὶ ᾿ ἴ 
πρλέμικαι κάλλει “καὶ μεγέϑει αὐῤοεχουσιν: αὗται δ᾽ ἄσχο- 

τ λοι, καὶ τέλους τινὸς ἐφίενται καὶ οὐ δι᾿ αὑτὰς αἵρεταί εἶδεν, 

ει, ἡ δὲ τοῦ νοῦ ἐνέργεια σπουδῇ τε διαφέρειν δοχεῖ ϑεωρητικὴ οὖσα, 

᾿φὺ καὶ παρ᾽ αὑτὴν οὐδενὸς ἐφίεσϑαι τέλους. Εχλιν τὲ ἡδονὴν 
οἰκείαν (αὕτη δὲ συναύξει τὴν ἐνέργειαν), καὶ τὸ αὔταρκες 
δὴ καὶ σχολαστικὸν καὶ ἄτρυτον ὡς ἀνθρώπῳ, καὶ ὅσα 
ἄλλα τῷ μακαρίῳ ἀπονέμεται, κατὰ ταύτην τὴν ἐνέργειαν 
φαίνεται ὄντα᾽ ἡ τελεία δὴ εὐδαιμονία αὕτη ἂν εἴη ἀν- 

17. 18, ἄσχολοι καὶ] ΚΡ ἀσχολικαὶ. 90. 91: ἔχειν -- αὕτη] ΚΡ καὶ ἔχειν 
τὴν ἡδονὴν τελείαν οἰκείαν, αὐτὴ (τελείαν οἰκείαν οὐ. ΜῬ). 28. κατὰ] - 
ΚΌΜΡ τὰ κατὰ. 24. ροϑὺ ὄντα ΒΕΚΙ. ραποίαπη. 24, 2ὅ. ΚΡ ἀν- 
ϑρώποωι. 

10--20. ὕμπαε ροτϊοᾶτϊιβ, δρῶ ρούϊαθ αὐδτη ᾿πτηροαϊα; οὐἿτβ δρο- 
ἀοϑῖβ ἱποῖριῦ γ8 24 ἃ υϑιδὶβ ἡ δὴ τελεία εὐδ. ἘΛ ἀϊβροβίία αυϊᾷθπι 
Β:ησιϊα, τω Βαηῦ, αὖ γο]υἶδθθ Βουιρύουθηχ σϑῖὰ ὍΠῸ ΠοΟ ἀπ ἰδα γϑυ οὐ τη 
Ὁ ΌΒΟΙγΘΙΘ. βαθβ αρραῦθαῦύ. Ἐθυηοῦβ Θῃΐμὰ ΡΘῚ ῬΎΙΟΥΘΊα Ῥδιύθιη ρυούαβθο 
συδιηχηδίϊοαθ (εὐ δὴ τῶν μὲν γ8 10) 118 γἱγϑα οι ἀπᾶθ ἴῃ τϑθα5. σ6- 
γΘ 418 νουϑϑηῦαγ, αἰῤογῶ ρατίθ ργοίββθοβ (ἡ δὲ τοῦ νοῦ ἐνέργεια νβ 19) 
Ὁ ἰηϊϊο Ἰᾶὰβ τῆς ϑεωρίας ἴῃ Θὰπὶ τηοᾶάπηι Θχμϊ θθύασ, αὖ οπιηΐῶ ἴῃ 
ἘΠΌΤῚ ΘΟΠΡΘΥΘΗΙΙ 5176 ΡΙΌΡΘ δηϊθοθαπηΐ βῖγθ δἰϊππᾶθ πού βϑαηῦ: ἱπ|0 
αυοα ρῬυϊμηαχσα σοΙητηθιηοχαῦαν (τὸ ἐν σπουδῇ γ8 19) Ῥγορίθυ. δυρυτηθηΐα- 
οπθηι ργϑθοθάθηδβ οῶρ., ὁ νϑὶαῦ ποσὰμι δαάίδαν, αὐοὰ γοῖὸ ἴρ80 μδο 
οὔ. Ῥτγοχίτηθτη ἀθιπομβίγαθιμη οϑὺ (Ὁ 4.--- 16) ρῶθῃθ 5610 οὖ χγϑρύϊτη ρῬῖο- 
δυύαν (καὶ σχολαστικόν γ8 22). Ἄτρυτον ὡς ἀνθρώπῳ γ8 22 δα ἰάθη 
οϑὺ αὐοᾶὰ ἃ 21. 22 τὸ συνεχέστατον αϊοθὈαίπι; Θχαυίβιῦο ποηλῖπθ οὗ 
αὐδδὶ ρϑὺ δηὐθοθάθηία νουῦὰ αὕτη δὲ συναύξει τὴν ἐνέργειαν ν85. 21 
οἸοῖΐο: απο Θηΐμι, αστη ΡΘΥ 86 συνεχὲς 510, Ρ6ῈΓ ἀυ]οθαϊποιη αὐδηᾶδπι 
αὐδιὴ βθοῦση Βαδοὺ γϑβοιθασ οὖ δυροῦασ, ρᾶᾷθπθ παπαῦδηιὶ ᾿Ἰδηρτιθβοθῦ, 
ΠΠὼ γοῖὸ, ,αὕτη δὲ συναύξει““ Ἰρβῶ γοοθ συναύξειν αϊδραϊαθίοπθπι περὶ 
ἡδονῆς ἴῃ ταθηΐθιῃ τϑυοοϑηῦ (6. 1--ὅ. 117 ἃ 80 844.)}: θα Θηΐπι 8188 
Ῥγαθύθυ. Ἰοοῦπι 1172 ἃ 11 (Ὁ] φιλία εβὺ συναυξανομένη πως) ὙθΥΡυμι 
συναύξειν 1ῃ 815 1], ᾿πυθηϊαύαν. 

24. ἡ τελεία δὴ εὐδαιμονία: γ. γ8 ἃ 16 ἡ τούτου ἐνέργεια .. εἴη- 
ἂν ἡ τελεία εὐδαιμονία (οἵ. 1118 Ὁ 7). Πθρθτύατῃ ἰρίθαν ααοα πυΐο 
ΟΡ. Ῥτιοροϑίσαπι ογαῦ: 1] Δι] 1π8. Ουϊὰ Θηΐτη ἢΐ8. ΟΔΡΡ. 60. Ἧ αὔδθιο- 
θαύαν πἰβὶ ἰρβῶ 11ώ Ὀθδίιίαβ αὐδτη ΔῸ ἰπΐθίο πονίτηυβ τέλος οὖσαν τῶν 
ἀνθρωπίνων (1110 8. 81 5.)} 5Βῖπ Θομρ] τα, νἱἀθαηθον 6886 τὰ τέλη, 6- 
εὐὐλίαύθηη βοίτηιβ Ἰηὐθυ θῶ τὸ τελδβιότατον 6886 (4 ὅ; 1097 ἃ 80). ΠΙδπὶ 
γΘΙῸ ἰρβῶχῃ 1ἃ ἔθυσθ αὖ πο δῦ τελεία, οὰπιὶ ῬΘΥ πιηῖγθυβδπι Οὔ 1068 τῶ- 
ἀϊοπθπι ὑπ ῬῸῚ Βᾶποθ ᾿ρβᾶτῃ βθηὐθηὐίαη (οὐδὲν γὰρ ἀτελὲς τῶν τῆς 
εὐδαιμονίας ν8 36) ᾿Ἱπογρα 116 ουὶῦ, --- ΝΜ] Ομ παΒ Ἰ8πὶ ῬΥΟχί πῶ Υ8 
0 8564ᾳ. ἀοοοπῦ, Αυϊβύούθιθμι ὑϊηθθ ὡὰῦ πΠ0 ϑιἃ νυἱὼ ῬθύσθηΒ ροβίμ!αυθ 
νἱἀραῦαν αὐοᾶ πἰμηΐτιτη δἱῦ ϑαῦ πὸ ρᾶγαπι δαμηπηδ ἤᾶ60 ΟΡΘΥΒ. 881 600η- 
οἶπαῦ οατῃ φρο] ὐϊοῶ ΠΠἃ απδθϑύϊομθ ααϑηη 4 1 ἰηϑέϊαϊθ, δ΄γνθ θῃΐπὶ δὉ 
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“κιϑρώπου, λαβοῦσα μῆκος βίου τέλειον᾽ οὐδὲν γὰρ ἀτελές ἐστι τιτῖν 25 
" τῶν τῆς εὐδαιμονίας. ὁ δὲ τοιοῦτος ἂν εἴη βίος κρείττων ἢ 
κατ᾽ ἄνϑρωπον᾽ οὐ γὰρ ἡ ἄνϑρωπός ἐστιν οὕτω βιώσεται, ἀλλ᾽ κὰ δ 

ἕν». ΔΑ. σιν - 
ἡ ϑεῖόν τι ἐν αὐτῷ ὑπάρχει [ὅσῳ δὲ διαφέρει τοῦτο τοῦσυν. ὁ. ΒΣ 

ϑέτου, τοσούτῳ καὶ καὶ ἐνέργεια τῆς κατὰ τὴν ἄλλην ἀρετήν). ἀπ ς τ ἂς 

εἰ δὴ ϑεῖον ὃ νοῦς πρὸς τὸν ἄνϑρωπον, καὶ ὁ κατὰ τοῦτον βίος 30 

ϑεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον. οὐ χρὴ δὲ κατὰ τοὺς παραι- 

28. 29. [ὅσῳ -- ἀρετήν] βι8ρ. 28. ὅσῳ] ΚΡ ὅσον. 29, τοσούτῳ] 
ΚΡ τοσοῦτον. 

Ἰηϊξϊο (816 αὐ1ὰ ρΡγονιαϊῦ (ν. 1096 ἃ 4. δ), 5ῖνγθ ὃΧχ ᾿πηργΌυ 80 ααδϑὶ 5610 
μὰς ἀο]αίαβ δϑῦ, δρραγοὺ 1ΠΠπτ ροβίσθηο ἀαρὶθχ αὐοδάδτη τοῦ ἄνϑρω- 
πίνου ἀγαϑοῦ σοπυβ ἈΘΏΟΒΟΘΥΘ, δἸΐθυτιπι ΡῈ 86 αὐϊάθιη τέλειον βϑᾶ ἴζὰ 
θοτηραγαύιιπι αὖ Ποιηΐϊηὶ τελείως ΠῸΝ θοπἐϊηραῦ, οἸΐουτιι ἀνθρωπικὸν οὐ 
τηδρῚ]5 ΟὈγίαμ 568 ἰΐα Ἰηΐουϊαβ ἂδ Τρ81 Πουηϊηὶ ποὴ βαΐβοϊαί (γ., ἀνθρώ- 
που“ 111| Ὁ 234). Αἰαπὶ αποπίδμη ΠΟ 50 ἤμθπηι ἴῃ δᾶ ποίϊομθ 8οοιτ 
ΘΧ αὐ ΟἸΠΪ8 γτ685 δὐβίοα ἔδσθ δρίῶ θϑῦ, δϑοιϊββθ ἃρραγοὺ αυοᾶ ἴρ88 γ68 
Υἱχ ἰοϊογθῦ, πὸ αὐἱϊάατπδμηι τηϊστ γαυῖαϑ 5670 αὐδδβύοηθβ τηουουΐ δα 
αἀᾶ5 ΘΧΡΙΙΟαμἀ85 γ6] βυθπου θα τη π6 ἰοοὰβ αὐϊάθηη βαρρθοίαῦ. : 
ΟΘυοᾶ ἱστία βουρίου αὐοάδτη τηοᾶο ρϑοοανιῦ, ᾿ηὐουργθύαπαιο βᾶπθ πϑθᾶ 
οχρθαϊθίαν. 

2ὅ. λαβοῦσα μῆχος βίου τέλειον: ν. 1098 8 18 ἔτι ἐν βίῳ τελείῳ. 
206 5. ὁ δὲ τοιοῦτος ἂν εἴη βίος κρείττων ἢ κατ᾽ ἄνϑρωπον: γοτὶ- 

Θα]απι ἰριδαῦ πΠ6 π60 ροβϑὶῦ 6888 πθὸ ἀθθδὲ ροίϊ. 1πυὰ αυΐάθτα προ 
ποσαὺ Αὐἱβὺ., βθά βοὺ ἃ υϑγίναϊθ ΔΌΠουσθυθ οβύθπαιὺ ,,οὐ χρὴ δὲ“ 
81--1118 ἃ δ. Αὰ αἰϊαα ϑηΐπ αὐδθυθηαὶ σθπαβ, αποα 1ηβέϑυθ πον, 
856 δὰ ποὸη οοηγουξ. Νϑιῃ εἰ υἱύα 1116 ὑπϑουθέϊοα (ἡ κατὰ τὸν νοῦν) 
αἰνίπα ρΡούϊιβ βἰῦ αὔῶπὶ Παμδηδ, 18 γοῖῸ απ δὰ τὸ ϑρεπτικὸν ΒΡ6- 
οἰαὺ Ὀγαία αὐδοάδτηη, ἕπου ααἱ τὸ ἴδιον απο νϑγθ δῦ ἀνθρώπινον δὴ 
ἱρβᾶ. ΠΙὰ ᾿πέθυτηθαϊα ρατέθ ροβιῤιίπι θβ8θ οδπβϑαῦ: αὖ το8 τϑᾶθαξ δ τὸ 
ὀρεκτικὸν οὐ δὰ οἰμίοδε νἱἰγύαξοβ (νυ. δὰ 1098 8, 8). 

28. 29. ὅσῳ δὲ διαφέρει... τῆς κατὰ τὴν ἄλλην ἀρετήν. Ῥυϊτηῦτη 
ἩΠΟΠΘημἄσγη, γ8ὰ 39 δα ἡ ἐνέργεια δὐδοηπάθτη ἔπϊθβα αὐτοῦ. Ποὶπᾶθ 
δαιΐθτη ααϊὰ Οπμπῖπο ἱπίουροβι ἃ πο βθηξθηᾶ, ορυβ οταὺ [ὺ ϑηΐτ τὸ- 
Ῥαϊαγοίαν τὰς ἐνεργείας δοἄθπηι τποᾶο αἰβοσυθ αὰὸ τὰ ἐνεργοῦντα, 5αΐ- 
Βοϊοαῦ βᾶπθ ἴπ τ οθυξᾷ ργοχίμηδ, βοπίθηἐί ,. εὖ δὴ θεῖον“ νϑ 80: δὴ 
οαϊαθπδτη ΟὈποιτατη, τὸν βίον γ8 80 ἐνέργειαν 6586ῦ᾽Ρ Νογναπι γ61Ὸ π0- 
τηθη τὸ σύνϑετον οὐὔ]πβ βδἰπὺ οἰ μίοθθ υἱσδαῦθβ τποχ 1178 ἃ 19-- 21 5 ποὸὴ 
οοτητποαδ, «ασᾷ οοτῦθ οοτητηθηδαίίομο αἱσπαίαν: ππὸ Ἰριῦαν αὶ γιγία- 
{15 οὐ μβίοαθ τηθπίΐο οὐπηΐπο παπᾶ ἀρ ἀθυαΐαν, αὐδϑὶ ΡῸῚ 86 πούππι ΠῈ]]Ὸ 
τ Ύρο δαάϊίο 1Παὔατη ἔπουι 

81 5. τοὺς παραινοῦντας Ὀτονίξοῦ ροδύαβ αἰχθυὶβ 6856: νϑὶαῦ ἰρηο- 
ὕπτι ΠΠῸπὶ οὔἾπ8 γϑυϑιβ ϑνατὰ χρὴ τὸν ϑνατόν, οὐκ ἀϑάνατα τὸν ϑνα- 
τὸν φρονεῖν 1894 Ὁ 234 ῥγὸ ἱπβίσῃὶ ΘΧθιηρ]0 γνώμης ἰαπαδξαν (Δα α. 1. ν. 
Ξρϑηρθ)); νϑὶ Εατίρίάθιι ὄντας δὲ ϑνητοὺς ϑνητὰ καὶ φρονεῖν χρεών: 
Υ61 βόρβόοοίθπι ἐπεί σὲ μανϑάνω ϑνητὴν φρονοῦσαν ϑνητὰ κοὐκ ἀγνώ- 



096 ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ ΕἸΤΉΤΟ. 

» 2 , ᾿Ξ » » 3 Ν ν 
ααττὺ 8 νουντας πὐάνό, τνάῤμεε: φρονεῖν ἀνϑρῶπον ὄντα οὐδὲ ϑνητὰ τὸν κ τ : πὸ 

ἐπι τ ϑνητόν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται ἀϑανατίξειν καὶ ἅπαντα ποιεῖν 
δ πρλ ᾿ πρὸς τὸ ξῆν κατὰ τὸ κράτιστον τῶν ἐν αὑτῷ εἰ γὰρ καὶ 
ἐδ θυ δίκ»α Τὶ ν- 
ἔν τὸ ὁ τῷ ΚΡ μικρόν ἐστι, δυνάμει καὶ τιμιότητι πολὺ μᾶλλον : εἰ 

--. ἐν. 11...) ὃς ηλχνὰς κι - 

1, τιμιότητι] ΚΡ ποιότητι. 

μονα (ΤΊΔΟΙ. 4178). -- ΕΡΥΘΡῚΘ Ὑ61Ὸ ΠῚΒ νϑυθὶβ οὐ χρὴ δὲ Βὐυάίστη νἱύαθ 
γ 8 Ὀθαΐαθ πομπθϑίυϊβ ποιηΐηθ τηϑηδαῦαγ, αὖ Τα Ὀθαιμὰν μού δὰ [1ἃ 
αὐοα 1άθτη οὖ Ὀθδύστη θϑὺ Ῥ6 1 ορθιϑπι ποϑύγαιη ΘΟΏΒΌΣΡΘΥΘ, αἼδ1 ἴ080 
Ῥοαυὑτιαϊη15. πομιῖπθ Δ]]Π]οἰδθιαγυ. Εἰβὺ ϑηΐτη βαχηγηαμη ΠΟΙ γ6 5 ΠΌΤ ΠδΒ 
(τὸ ϑεῖον) ααοᾶ νοὶαῦ ργορσυΐαμπιη μα Όθσὶ θαυ, 856 ἰαπαθδτα. ποβύγατη 
ὩΡΡΘΌ Ῥοὐοβί. οἵ. 1246 Ὁ 17 (ὁ ϑεὸς τὸ εὖ ἔχει) βέλτιον ἢ ὥστε ἄλλο 
τι νοεῖν παρ᾽ αὐτὸς αὑτόν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡμῖν μὲν τὸ εὖ καϑ΄ ἕτερον, 
ἐκείνῳ δὲ αὐτὸς αὑτοῦ τὸ εὖ ἐστιν; γ. τηοχ 1178 Ὁ 28 (ἡ ταύτῃ συγ - 
γενεστάτη). ἴθ. 21 (ὁμοίωμα τι τῆς τοιαύτης ἐνεργείας). 982 Ὁ 28 
δικαίως ἂν οὐκ ἀνθρωπίνη νομίζοιτο τῆς μόνης ἐλευϑέρας οὔσης τῶν 
ἐπιστημῶν ἡ κτῆσις" πολλαχῇ γὰρ ἡ φύσις δούλη τῶν ἀνθρώπων ἐστίν. 

88. καὶ πάντα ποιεῖν πρὸς τὸ ξῆν κατὰ τὸ κράτιστον... Ἐτροὸ δὰ 
ἢοο ᾿πϑυϊθαθἼομθ αὐδάδηι ἀπίγθγβαθ υἱΐδθ οὐ δ] 1 αὐϊάθτη 86. αὐϑτὴ Ῥτὶ- 
ἄθιὰ ϑααϊνίμηβ ορὰβ ουὐἱὺύ. Εμίοαθ θπΐη νἱγθαθθβ πθὸ τῆς Ψοήσεως 
ἕνεκα Ῥγοροπθθδμῦαν πθαὰθ τι (δ τὸν μεγαλόψυχον ΘΧΟΒΡΘΥΪ8) δᾶ Π|Θτὶ 
Ῥϑυθποοαμπὺ. ὅϑ΄᾽η αὐτίαπθ νἱσύ 8 σΘ ΠΟΥ ἸΟΟΌΤ 6588 ορογύθῦ, ραν οπο 
Βα] δι αὐθηάαμι ουϊῦ, ααδτη τοοΐδπι ἢΘῚ ΡὈ]ασίτηστη ἰηὐογθϑῦ, Ὑιδθαθαῦ 
αὐϊάθηη Ὀ]ὰΒ αὐϑιη ἰϑύπᾷ πάντα ποιεῖν ἀἸοὶ πο ρο586: π60 ἤδιηθη ραΐα- 
γΘΥμ γο]υἶθ86 Αὐϊβυοίθιθιη ἰδίθι ὅρον αὐδίθη Ἐπιάθυηαβ αὖ ἄριστον 
οοχητηθηαῦ βασμι ἴδοθτθ , ἥκιστα αἰσϑάνεσϑαι τοῦ ἄλλου μέρους τῆς 
ψυχῆς ἡ τοιοῦτον““ 1249 Ὁ 160--38. 

84 5. εἰ γὰρ καὶ τῷ ὄγκῳ μικρόν ἐστι (τὸ κράτιστον, τὸ ϑ'εῖον) 
ΕὙΘαΌΘμΒ βαθϊβ 'π ῬΏγ8. βαβύθηὐν! ὄγκος αϑὰ8 οϑῦ; τῷ σώματι 111 αὐοᾷ 
ἄπειρον Θϑὺ, αὸ ΟἸΏΠΙΠΟ βρϑύϊατη ἱτηρ]θῦαι, ΒΥ ποηγααβ δ ὃ ὄγκος 
208 Ὁ 275. 1089 Ὁ 14. ϑ΄τη116 ἰσϊθας αὐοὰ 188 Ὁ 28 5. Ρυϊποϊρίυμη 
ἀοοίνίπαρ ἀϊοϊθαν κράτιστον τῇ δυνάμει, μικρότατον τῷ μεγέϑει -- 
αὐϑιηααδη 1 ἰδ] γ6 πῃ αὐδογοπάμστη αὐϊάθιη οϑῦ αὐϑηδηι) τΤηθ ΗΒΓ 
ταδρηδι οὐ ρᾶγνῷ αἱσποβοδηῦασ. Αἢ ἰθιηροῦθ, αὐοὰ δαὺ οοριύαηαο δι 
8115. γΘὰ5 ἐδθυϊτηπβὴ διαγωγὴ δ᾽ ἐστὶν οἵα ἡ ἀρίστη μικρὸν χρόνον 
ἡμῖν 1072 Ὁ 14 οὐ οἸΠἾΠῸ ὑϑιττη οϑὺ ὅτε ἐν τῷ τέλει συμβαίνει τοῖς 
ἀνϑρώποις ὀλιγάκις γενέσθαι 1889 Ὁ 27. Απ 8ρθοῖθ Βοχηϊπσιηατθ ΟΡ ]- 
ΠΙΟΠΘ πούμμῃ θηΐμη, ὄγκον γυ]Ἱρὸ Ῥγθθβουθίτη 118 σΘ 85. ὑπ]ῦαϊ ααϑθ νἱϑιι 
γ6] δυᾶῖδα τηϑῆογθβ νυἱἀθδηθον Θ886 αὐϑπὶ βαπῦ, ἴπ8 1 ὑστηοτθ οἢαίδο. --- 
βία νϑυὸ βϑπηξθηὐἃ οὐ χρὴ δὲ... πολὺ μᾶλλον πάντων ὑπερέχει Ὁ 81 
-. 1178 ἃ 2. Αὐϊβύοξθιθιη ὁθῆβθὸ βπμθίη ᾿ὰϊὸ οδρ. ᾿πηροβιθασαιη ἔ1586; 
ΤοΠαπὰ --1178 ἃ 8 ὈγοΥΙου οὖ πϑρ]σθηΐου 8110 ἴουΐθ ὑθιηροσα δα]θοῦδ 
οὐ δὰ ρτοχιτηθτῃ οἂρ. ὑγδάπαοίω 6586 (νυ. δὰ 1118 ἃ 1). Ουοᾶ αὖ ογράδχῃ 
ὕσμη γϑθῖο θοῦ ααδ βθαπαηθαι τὴ Ἰηαποιῦ ὕπιη στανίαβ ΠῸ}ὰ85 856Π- 
ἰρηὐδθ. υδπάο δηΐτῃ --- ἰ4 αὐοᾶ το νοὶαῦ 1166 Ὁ 27 5αᾳ. δύ -- 
Ῥᾶοπρ αμουύαμ ϊβ νοθθ Ἰοαῦαϊδιν, νἱμη βοηθθηθίαθ οομὑηπαῦο ΒΘΥΠΊΟΠΘ 
ποη οϑὺ ᾿πητηϊη αὔτ. 
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πάντων ὑπερέχει. --- δόξειε δ᾽ ἂν καὶ εἶναι ἕκαστος τοῦτο, εἴπερ τι843΄ 

τὸ κύριον καὶ ἄμεινον᾽ ἄτοπον οὖν γίνοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ τὸν 
αὑτοῦ βίον αἱροῖτο ἀλλά τινος ἄλλου. τὸ λεχϑέν τε πρότε- 
ρον ἁρμόσει καὶ νῦν τὸ γὰρ οἰκεῖον ἑκάστῳ τῇ φύσει κρά- 
τιστον καὶ ἥδιστόν ἐστιν ἑκάστῳ. καὶ τῷ ἀνθρώπῳ δὴ ὁ κατὰ 
τὸν νοῦν βίος, εἴπερ τοῦτο μάλιστα ἄνϑρωπος. οὗτος ἄρα καὶ 
εὐδαιμονέστατος. 

2. δ᾽ ἂν] ΚΌΝν ἂν. 8. κύριον καὶ ἄμεινον) ἴον. κράτιστον καὶ κύριον; 
Ῥῖὸ ἄμεινον ΚΡ ἄμεινον μένον. 

2 - 8. Βιραγείω ἀυρατηθηίαξιο (ν. τε νβ 4); αἰτδαὰθ ἱπᾶθ αρίβ, οὖ 
ὁ νοῦς τποϊπβου)αβῆπθ αϊοαξαν τηδχίτηθ αὐΐβαπθ 6586. Ετὶ ἰσίθαν Ἰάθιι 
οὐ τὸ ϑεῖον αποα Ῥᾷθπηθ πὸὴ Βυτηδπητα οϑὺ (1177 Ὁ 236 54.) οὖ τὸ οἶκει- 
τατον ου͵αβαιθ ΒοΙαΐμΐΪβ (γ8 ὅδ). 5᾽πὸ πᾶθο οοχία; αὐδηιαθδπι ἠαχίδ 
Ῥοβιΐα αὐδ πο ΘΟμποῖπου υἱἀθαηξαν οχρ]ϊοδίίομπθ ἀἴσπα ογαπὶ. ϑίμάθ 
τὸν νοῦν αἴοὶ ἕκαστον αἴαυθθ τὸ κύριον (γ8 8) γ6] ργορέβυ. ῬυΪ σα 
Ἰοσῦτη οὐἾα8 ΤΠΘΙΊΟΥ 510 ρ]αοθαὺ α]ϊοαϊ!. Ετδηῦ θηΐτη γϑυθᾶ βα]ΐθιη θδάθιηῃ 
ἀθ δὸ αἱ τϑοῖθ φίλαυτος οϑὺ 1108 Ὁ 28-- 1169 ἃ 8. 10. ἃ 17. 18. Αἰέα- 
θη ααἱ 1116 1 8 νοῦς ἀϊοθθαθΣ οὑτη Βοο αὐἱ ἴπ τηοτᾶ οορτἑαθοπθ 
ἐμδογθιϊοᾶ νϑυβαῦῦ πὸρ ἴἴὰ τηα]δατη Ῥγαθίθυ ΠΟΘ ΘοΙησαιπθ Παθοί. 
Υ. δὰ 1168 Ὁ 80. 

2. δόξειε δ᾽ ἂν καὶ εἶναι ἕκαστος τοῦτο: ΚΡ οὐ Μὰ οπιϊββᾶ ρϑῖ- 
ἐϊουϊὰ δ᾽ αὐδϑὶ οχίτα ογἀϊηθηη πᾶθο βυθ]απραηῦ: 1ἃ αποᾶ ἴῃ ΚΡ, αὐἷρρο 
ἴῃ απὸ Βαυα ἱπυβιίαξητη δἰ τὸ ἀσύνδετον, τηῖπιβ ποίαϊα ἀϊσπατη οβὺ 
αὐδτὰ πῃ ΜΡ, -- εἴπερ τὸ κύριον καὶ ἄμεινον: τηᾶ]6. Νβαὰθ οπῖμη ἰὰ 
Ῥυϊπηστη οοπβίαῦ κύριον εἶναι τὸν νοῦν, 5868. 6886 ΠΠ]Πῦτ τὸ κράτιστον 
(α1τύὺ Ὁ 84. οἵ. 111 ἃ 18. 14). ὈΙοοπᾶάμπτη ἔθγο εἴπερ τὸ κράτιστον καὶ 
κύριον (τὸ δὲ κύριον ἑκάστου μάλιστα ἕκαστος: 1168 Ὁ 81---88). 

4, τὸ λεχϑέν τε πρότερον ἁρμόσει καὶ νῦν: ἰΐα βᾶπ Ἰοαυϊδαγ οαΐ 
οοτίαβ αὐϊάδτη Ἰοοὰβ οουΐδαπθ γϑυθῶ ἃηῦθ οου]ο5 νουβϑηΐαυ. Νὸ ἐδιῆθη 
τηδοὴβ ἴῃ ΝΟ. ἀβαῦδιῃ Θχβίυ γὸχ ὅτι τὸ οἰκεῖον ἑκάστῳ καὶ κράτιστον 
καὶ ἥδιστόν ἐστιν. ϑοιπύοπίϊα αὐἰάθτα γϑὶ Ρ]αδομὶ δοοθρία δϑὺ (εἴπερ τὸ 
βέλτιστον ἑκάστῳ, τοῦτο καὶ οἰκειότατον ᾿δρ. ὕϑ8θ6 6); 568 νἱάθ αὐδτι 
αἴνουύβο βίηῦ, απδθ ἃρ. Ατὶβύ. γϑυθὶβ αἀποάδιη τποᾶὰοὸ Ῥσορὶθβ δοοθάθσθ 
γἱάδδπίαγ: 1109 Ὁ 838. 1116 8. 8. 4. 10. Ὁ 26. Θυϊὰ νοῖὸ ορὰβ Βοὺ 8ἃ1- 
συϊηθηΐο αποᾶ δα τὸ οἰκεῖον βροοίαϊ, 5ὶ βαθεῖ αἰέθγιτη εἴπερ τοῦτο μά- 
λιστα ἄνϑρωπος (γ8 7)2 Ηος οπὶμπη ργοθαῦο ἔβοι Ππια γ 6] 6. ῬΥΪΟΥΌτι8 
Ἰ]. νἱὰ δὰ 1ὰ ραίθὲ αὐυοα ἀὀτηοπδίγαπαατη δῦ. ἅπποι μάλιστα φιλητέον 
ἑαυτόν 1168 Ὁ 10 (1189.,8 12). ϑ΄'η μάλιστα ἑαυτόν, ἰΐθτη τῶν ἐν 
ἑαυτῷ ὃ μάλιστα αὐτός ἐστιν (τὸ δὲ φιλητὸν καὶ ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ). 

1. οὗτος ἄρα (ὁ κατὰ τὸν νοῦν βίος) καὶ εὐδαιμονέστατος: Ποο 
αὐϊᾶθηη ππὰπο ΠΟ αὐϑογθθαίαῦ; ΔῸ πο Θηΐπὶ απδδβέϊομθ, ἀαὰτη 1177 
Ὁ 34 8. Δβοϊαΐα θεβϑῦ, ἱπὰθ ἃ 1117 Ὁ 236 δὰ αἰΐδπι ρϑυυθῃΐαμῃ θϑὺ. Βα πὺ 
Ἰρτδιν Ηΐἷβ σου ὺϊβ Αὐὶβῦ. δα ῥυίογω, αὖ ἐσαπβίξατη δα ργοχίμπηα, Βα θδγοῦ (,,δεὺυ- 
τέρως δὲ --- εὐδαίμων --- ὁ κατὰ τὴν ἄλλην ἀρετὴν --- βίος “ γ5 9). 
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θ98 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙῚΒ ἘΤΉΙΟ. 

“δευτέρως δ᾽ ὁ κατὰ τὴν ἄλλην ἀρετήν᾽ αἱ γὰρ κατ᾽ καὶ 8 

Ὑὲ δ Ὸ τ᾽ δνφυῦηνς τῳ κατὰ ταύτην. Α τ 

8. 1118 ἃ 9--Ὁ 82 (Κ 8). 

Βρδξίῥααο, οὖσα ἐν ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείαις (1171 ἃ 10), αὐῷ ρμοῖ- 
θούω ϑϑὺ, τηθηθ8 οορι δύο! βαρ θηίαθαιθ ααϑ6 ϑΌΡΤΘΙΙΔ, ἰηΐθυ γιγύαθθβ 
οϑῦ ἀδπᾶβ, ογαῦ, (υθιηδαϊηοαμθμη γΘ1Ὸ ῥγδθίου τὴν ἡδονὴν τὴν κυρίως 
ἀνθρώπου λεγομένην αἸΐαθ Βπιπύὺ δευτέρως καὶ πολλοστῶς (1116 ἃ 2315.): 
ζῶ γ61] αὐἱῶ Βυμηδηδ νἱύῶ αἰνίπα Θ886. πϑααὶῦ γ68] αὐἱὰ γίσϑα 5 Βυμηδπδθ 
ῬΙατα, βαηῦ βθπθτῶ, θὐπίοαθ αἀποαὰθ υἱσέαι! Ἰοοσβ βαὰ8 ἀθρούυσ. Ουοά 
ααστη Ῥγοροβιύασῃ δῦ, Αὐἱβῦ. ουῆπθπι γίπμη ἀοπιομβέγδ θοη8 60 οοηγθνῳ 
αὖ. τὸ δευξέθωρ οβίθησδεαθ. Ῥυϊτηστη ΘηΪΠὶ οξμΐοομπι. Ὁ. σἰσίαίοχα άνϑρω- 

Ὁηιοδπι. ΥὙἹγΐ ς ῶυ-ϑϑ,... 

Ρτοθαὶ ἀν τ; ̓ἀοίπαθ, ϑαπάθμι ἃ ιν ἀθοζαμα. νἱδᾶ,. ἴῃ π᾿ ἀυδ, πῃ απ, γϑγᾶ, ᾿ Λθαῤίξαϑ 
βρθοίοίαν,. ΔΗ θμδτα 6886 Θυϊποῖῦ --Ὁ 28; Ῥοβύγθτηο ΥΘΙῸ δχρτιπιθηδαπι 
αποάάδπι ΒΕ] απρτῦ, ἴῃ αὰο τὸ ἠϑικὸν ῬΓΟΙΒῸΒ πΘρ]]ρΊθαν, τὸ ϑεωρητι- 
κὸν Βοϊστῃ οϑ]θὈγαύμν ---Ὁ 82. -- Ουἱᾷ ἰριθανγ τὸ πρακτικὸν Ἰρϑῦχῃ δα 
Ὀοοδι αύθιη. ἔαοίαΐ, αὐδπξαμη ἔθγθ ἱπ νἱ δᾶ 11 ἀδπάθπι 810, αὐὔγτιπι ᾿ρβδτηι 
ταθηξθ ϑεωρίαν αἰϊαθπο τηοᾶο δαϊανοῦ δ βυῷ οδαϑῶ ἀρραϊοβάπιι δΠ 
ἔοτίθ ἀναγκαῖον ροῦίιιβ 5ἰῦ: Ηΐπο ἢ6 αὐϑογδίαν; ν. δὰ 1177 Ὁ 234 οὐ 88. 

ἣ, 1178 ἃ 9--Ὁ 1. ΐ 

Μϑοινάς ἴοοο 68ὲ χιοΐ “αὦ οἰδίσαηι υἱγέμέοην δρδοξαξ: 68ὲ ογΐηι ὶ νθνωνὶ: 
κὸν ἐν χιΐα ἴγν Πιοηνίγονην, βοσίοίαίο ἔηχια αὐοοίυν ατϊηυὶ Ἰνηπανυὶ σιυϑογ- 
πωρᾶο τυογϑαΐνν (---ὃ 14) ἐλ χα 60 χιιαϑὲ ἴοθο ηοβέγαθ Ἠαξιαθ οϑέ, 
αθ0 ΟΟΥ̓́ΡυιΒ αγοΐηυνι8 γαὐίο ἔγν τὐγυνν δον Ομ} γιθηξ: οὐ ἤο6 σοηίδ τῷ συνϑέτῳ 
χοᾶ Ποριῖγῖβ ργοργύνη οδὲ αααϊοοηαιηη, 5} ---ὦ 38. Ααἀᾶαβ χιιοᾶ {110 
χινϊάθην θα θοῦ αρραγαΐιν χιΐ αὐ υἱέαηι 6δὲ ᾿ιθοοϑϑαγῖμδ ἀθημθ ἔδγ6 οἷν) 
δϑαρίθηδ αἰχμα ὁ πρακτικὸς οροί (---ῶ 21), 86 η6 ὕρϑα ἵηθγ5 αἰχια ἀμϑία 
3αοοαΐ οἰϊυίσαο υἱγένἐἑ ορίθιυι5. ροϊογιἐϊᾶ ἐοηιρογίθιιδ ογρι8 ὁδὶ, χαθ οηνγυΐα 
υἷγοὸ βωρίογηέϊ, χιναηνυῖβ ᾿ιδοθδδαγία αα τὸ ἀνθρωπεύεσθϑαι, βαηιν αα ἐνέρ- 
γειαν 6 ϑχαορίαξα χιυνάθην 8ιγ ---Ὁ 1. 

9. δευτέρως δὲ 80. εὐδαίμων ν6] εὐδαιμονικός ἐστιν. Οποιποᾶο 
Θηΐτη Ὀθαύαμῃι ὙΘΥΘ 6880 ροββὶῦ αποᾶὰ ἄσχολον πθὸ δι᾿ αὑτὸ ἀγαπώμενον 
ΠΘΟ ῬΘΙ 886 αἱρετὸν 6886. ΘΟΙΙΡΘΙηαΒ (1117 Ὁ 7 5. 10. Ὁ 1. 1118 Ὁ ὅ 
»»ἢ 2), πο βϑθϊβ Παπθύ, -- αΐϊο νϑῖὸ τοῦ δευτέρως, αὐ ϑαθ)απρίθαν 
αἱ γὰρ... ἰρβᾶπι βδὺ τὸ ἀνθρωπικὸν εἶναι, ἀϊνουδαπι 1Ππ ἃ τῷ 
ἀνθρωπίνῳ, τϑταοίαμη ἃ, αἰνίηο ορϑῖθ δᾶ αὐυοᾶ τηο40 1177 Ὁ 27 56. 
βύπαϊατμη ϑνοοαύαμι οϑὺύ. ἀνθρωπικὸν Θαΐτη 1ἃ δϑὺ ἴπ απὸ Βοιηΐηθαχῃ γ6] 
πδδαγῶ ν 6] 1π40]865 οοηϑρίοπδ οϑὺ, η60 ϑιϑέα β8π86 πθ0ὸ ϑηριώδης, 588 πολ- 
λαχῇ δούλη (982 Ὁ 29): αὐᾶῦθ ποπηαποαυθιη γ6] αποᾶ ἱπποπθβύστη οϑῦ, 
ἀνθρωπικὸν ἀϊοῖδαν νοϊαῦ 1167 Ὁ 21 (Δ α. 1. ν.); πονίτηυβ βηΐτη τοὺς 
πολλούς. 

10 5. δίκαια γὰρ καὶ ἀνδρεῖα καὶ ἄλλα... ΟἸμΐββ0 ΔΥθΘ.]0 απδδὶ 
1πἀϊοαῦον γΘ1Ὼ Ἰονιῦθυ Ῥϑυβίυηρὶ; βοᾷ οοποίηπο ἀθίη τὰ συναλλάγματα 
ν5 12 δὰ τὰ δίκαια βρθοίδηῦ, αἵ χρεῖαι [ουθθτιΒ Υἱτ]8 Θοτητηϊὑδηῦαν, 
παντοῖαι πράξεις γατῖθΘ τῶν ἄλλων 5Βυπύ. } 

ὦ 
γλρὶς δρνν, ἵχνν 10 αὐτὴν ΕΡΟΥ ΗΝ ἀνϑρωπικαί. δίκαια γὰρ καὶ ἀνδρεῖα, καὶ ὡς ἡ. 
ἰ ἘΡΌΥΡμΕ γεῖ τι Ὁ ταν ἘΠ ΕΣΡΣ ἐμ υἦν; 

ΖΦ. ᾿ 
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κβἄλλα τὰ κατὰ τὰς ἀρετὰς πρὸς ἀλλήλους πράττομεν ἐν ατϑραῖ “ 
ποτα ᾿ ΄ " ΕΓ - ᾿συναλλάγμασι καὶ χρείαις χαὶ πράξεσι παντοίαις, ἔν τὲ... ις ἤπ 

τοῖς πάϑεσι διατηροῦντες τὲ πρέπον ἑκάστῳ. ταῦτα δ᾽ εἶναι 2..." - δ 
΄ , , ᾿ τς τῶ ῥαζει 

φαίνεται πάντα ἀνθρωπικά. ἔνια δὲ καὶ συμβαίνειν ἀπὸ ον δ 7 ζαν:: 
τοῦ σώματος δοκεῖ, καὶ πολλὰ συνῳκειῶσϑαι τοῖς πάϑεσιν 1τῦ 
ε ιττι»Ἁ 3 ΄ , ᾿ πὸ «φ ΄ - -» ξ 

ἡ τοῦ ἤϑους ἀρετή. συνέξευκται δὲ καὶ ἡ φρόνησις τῇ τοῦ Ὁ. , ἜΞΩ ἐς 

ἤϑους ἀρετῇ, καὶ αὕτη τῇ φρονήσει, εἴπερ αἷ μὲν τῆς φρο- “Ὁ “-.5. 

12. ροβὺ παντοίαις ΒΘΚΚ. ποπ ἰηξθυραπχὶθύ. 17. αὕτη] ΚΡ αὐτῆι. 

12, Ῥοϑὺ παντοίαις ᾿πθθυραμηχὶ: ἀπὸ δηΐτη σϑῆθγο αἰβοθυππηΐθν, οὐ 
τη816 ργοΐθοῦο πηΐνθυβα υἱγέμβ δἰμίοα ἐν τῷ πρὸς ἀλλήλους (γ8 11) 568 
πρὸς ἕτερον 6556 ἀϊοογθίαν. Απμοῖ Δ ἰπϊξΐο περὶ πράξεις καὶ πάϑη 
ογταὺ 1104 Ὁ 18 δὴ ὃ ἀκόλαστος περὶ γεῦσιν οὐ 4111 ἱπιργῖτηϊβ πρὸς ἕτε- 
ρον φῬθοοθηῦδϑ ἴτπηὸ βθουπᾶο ἴοοὸ αἀϊοϊξαν αποᾶ τ σοὶ ρυϊταστη ϑϑὺ.,, δια- 
τηρεῖν τὸ πρέπον ἐν τοῖς πάϑεσιν“: ουἱϊ γοοὶ οὔπτῃ δαἀ]ϊοϊαθαν (τὸ πρέπον) - 
ἑἕχάστῳ, β8ᾶπ8δ ἕκαστον ἀϊοδβ φροὐϊββίτηστη 6886 ἴρβυτα τὸν πράττοντα 
»τὸ πρέπον ἑκάστοτε ἑαυτῷ“. Οποᾷ ααἱ τοοῦθ βουναυθυ, βίπηα] τϑ]ϊασδ 
οὐπηΐδ, Ὀ6η6 ῥτγουϊαθυτῦ. : 

14 5α. Νοη ἐδεῦπηι περὶ τὰ πάϑη νἱτίαυβ οἰμίοα γϑυβαύαν, βδὰ ἀπὸ 
τῶν παϑῶν οἰΐαμη οὐ ἀπὸ τοῦ σώματος αὐυδδάδιη ἴῃ 56 τϑοὶριὺ. Αἰααὶ 
αασπι ἰδοπιὶ ἴπ αἰθθυαῖη ΠΟΙ ἶβ ρατέομη (τὸν λόγον, τὴν φρόνησιν. γ8 
16 58.) 510 σομγθῖβῶ, ΡῸ. ἄσθρίοχ πος συνεξζεῦχϑαι 5. συνηρτῆσϑαι εἴβοϊ- 
ἐὰν ὅτι τοῦ συνθέτου ο5ὺ νβ8 20. -- 6 βοπέθηὐ π δπιθῖραβ: αὐϑῃ)- 
ααδη Θηΐτὴ αἀποἀδουπαιθ σωματικὸν πάϑος οεὺ τϑοΐθ ἃ ϑθπούθ υἱγϑα 5 
Ῥτοβιθοίαν (νοῦ ριον 1128 Ὁ 14 5.) βαπίατιο ἀἴνθγβδθ ᾿πύθυ 56 γίσγίμβ 
φυσικὴ οὐ ἠθικὴ 8. κυρία (1144 Ὁ 8 56464.): ἰατηθη βοΐ ΠῸΠ ΒΟ] ΌΤΩ 
αὐδηδατη 6. σΥ. πϑίαγα 8 116 Βα ἐξα απὸ οἵ μελαγχολικοὶ ἃ οοὐθυῖβ αἸῇ- 
ἔδυιιπδ δα ἴρβατῃ υἱἰγύαθθμι να]θαῦ, βθᾶ δέλδμη πἰδὶ 5 τὸ ἦϑος φύσει πως 
οἰκεῖον τῆς ἀρετῆς (1119 Ὁ 39 56.) οχίστιαμη ΒΡ6 πὶ 6580 ΒΟΠΉΪΠΘΤ ἔογΘ 
ποποβίμἐἷβ ραγύϊοίροια. Θαοᾶ νϑτὸ τὰ ἱππαύατη ϑϑὺ, βίπθ ἀὐὍϊο δα ἔθτη- 
Ῥϑεδιιθηΐαιη αἀποαάδηι αὐἰδοίϊαυτη οὐ, αὖ Αὐβύ, Ἰοαυϊξαν, δα κρᾶσέν τινὰ 
τοῦ σώματος φοτυϊποὈϊέ. Ετρὸ συνῳκείωται γ8 1. 

10 5..,, Δοοραϊ αποὰ νἱτίαβ οὐμίοα τῷ λόγον ἔχοντι ἀθθοὺ." εἴπερ 
αἵ μὲν τῆς φρονήσεως ἀρχαὶ... ν. 1144 8 8 ἡ μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν 
σκοπὸν ποιεὶ ὀρϑόν, ἡ δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τοῦτον. ϑίαῦ Θπῖτη Αὐϑῦ. 
ἴῃ δ ΗΒ ἀ6 γϑῦιβ βθηὐθηξϊ, απὰθ μὰ Ζ 18 οχϑιηϊπαπᾶδ οταῦὺ. Νϑαὰθ 
1ὰ φῬγδϑξοσυτηϊθηδατη αποᾶ ἱπ μδο περὶ εὐδαιμονίας απϑοδόϊομθ 5Βιτη θ᾽ 
αἴχαθ ἰπ Ζ τῇ τέχνῃ ρᾶθπθ πι]]ατῃ Ἰοοῦτα οοποθβϑὶῦ (,. ἔτε δὲ μᾶλλον τοῦ 
ποιεῖν" Ὁ 20); δᾷ ἐούμπι γϑῖὸ 14 σϑππβ τῶν διανοητικῶν ἀρετῶν, αποὰ 
τοῦ λογιστικοῦ οϑὺ (1189 4 12), ἴα ἐαπίαπι τϑϑροχὶῦ αὐ οαραὺ 6708 -- 
τὴν φρόνησιν --- Ἐ. 1. οἰμίοδθ, νἱτύπεϊβ οασβᾶ σοτητηθιηοσασοῦ. Εὐ Βυϊο 
ΕΥΡῸ οὖ 1Π1 ὃχ δάγευβο ροπίνυν (0. 7) αἰύθυθση σοπαβ τῶν διανοητικῶν 
ἀρετῶν αποᾶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ 5. ϑεωρητικοῦ οβῦ, βαρίοπέϊα. Νατη 

3 ἰρίδαν ἰδιθθσθ πϑραθαπητβ, ἀθαἴββθ 1Π πὶ οἰάθμι τῷ νῷ ρτδθίθυ τὰς ἀρχὰς 
᾿ τῶν ἐπιστητῶν βυτατηα ἀποαπθ δὲ δϑύθσμδ ατϑϑάδπι τῶν πρακτῶν Ρτΐη- 

οἰἱρίαῦν. δὰ Ζ 12. 

ΡΥ ΒΨ στῶν. 
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-. 1118 18 νήσεως ἀρχαὶ κατὰ τὰς ἠϑικάς εἰσιν ἀρετάς, τὸ δ᾽ ὀρϑὸν Κ 8 

τῶν ἠϑικῶν κατὰ τὴν φρόνησιν. συνηρτημέναι δ᾽ αὗται καὶ 

τ 80 τοῖς πάϑεσι περὶ τὸ σύνϑετον ἂν εἶεν αἵ δὲ τοῦ συνθέτου ἀρε- 
ς 

ταὶ ἀνθρωπικαί. καὶ ὁ βίος δὴ ὁ κατ᾽ αὐτὰς καὶ ἡ εὐδαι- 
᾿ ς Ἀ -ν -"ἢ » » 

μονία. ἡ δὲ τοῦ νοῦ κεχωρισμένη" τοσοῦτον γὰρ περὶ αὐτῆς 
εἰνύσθο: διακριβῶσαι γὰρ μεῖξον τοῦ προκειμένου ἐστίν. δόξειε ς 

19. ΚΡ συνηρτημένη. δ᾽ αὗται] βογ. δὲ ταύτῃ τ. 21. ΚΡΝΡ ὁ Ὡὴς 
ταύτας. 28. ΚΡ ἀκριβῶσαι. 

19 5. συνηρτημέναι δ᾽ αὗται καὶ τοῖς πάϑεσι.... (ΒοΚΚ.). δὲ ἴῃ τθ 
Βδυᾶ ἴα 1}} πο Ῥγὸ οϑυθῖβ γϑπᾶϑιηη αἀὰ86 οοπ]θούασαθ ἰαηπΐαμη ἀθθηΐαγ; 
β6αἃ νἱάρίυν γθ8 βδρσίίατο συνηρτημέναι δὲ (80. αἱ ἠϑικαὶ ἀρεταὶ) ταύτῃ 
τε ((. 6. τῇ φρονήσει) καὶ τοῖς πάϑεδι, διαὺ συνηρτημέναι δ᾽ (αἴ ἠϑικαὶ 
καὶ ἡ φρόνησις) ἀλλήλαις τε καὶ τοῖς πάϑεσι (οὖ νἱάοίαν Επδύγαύίτβ 
ἀλλήλαις 16ρ 586). 

20. τὸ σύνϑετον γν. δὰ 1117 Ὁ 28. Θυομηοάο ρδ818 δ᾽ίαυο δηΐπτηδθ. 
τὸ σύνϑετον ἀϊοαῦαγ, ὑμμη 6χ 115 αὑδ γ8 14 8α. τηοηϊΐα βαμὺ ὕμστη ΟΧ 
ορροβιὑᾶ, ποίϊοῃθ τοῦ κεχωρισμένου γ8 22 1Ἰιἰο]]Προύαν πη ἴθσθ. Νβο 
ὑδιηθη 1188 Β00 γοσδΌι]ο ἴω ἀϑὰ8 ϑϑὺ Αὐϊβῦ.; πᾶτὰ σαγίω αὐἰᾶθηι 5608 
Ἰοηρθ δ]ΐω βαηῦ. ααδθ οὖ ἴπ 11. 46 ἀπ, (410 ἃ 1. 412 ἃ 16) οὖ ἴη Μοίδρῃ. 
(1ΟΌ1 Ὁ 1755. 1076 ἃ 8 ἃ. ν. Βομῖύχ) γοοδηῦαν σύνϑετα; πθὸ τηυϊύατη 
δα παᾶθο ἔβοϊξ αὐοᾶ πεαίατα Βυτηϑηδ 1164 Ὁ 21 βα. οὐχ ἁπλῆ ἀϊοία οβῦ. 
Εῤ Ῥϑυβρίοθυβ τηϊῃὶ Ὑἱάθου οοσ ἰδίῳ Δρρϑὶ]αύϊο διὰ δηϊμηυπη νοὶ] δ ρϑ1- 
ἔθη θ᾽ι8 ἐγδῃβιαίω ποη ἰῷ ᾿ρ8ὶ Αὐϊβύοὐθ ρ]δοιθυϊῦ, αὖ ἰαπαῦᾶτη 5016- 
ΤΏ ΠΘ ΠῚ π8ὰ τΘΟΙροσυθῦ. 

21. καὶ ἡ εὐδαιμονία: 5ῖπ6 ἀσθῖο οορι πάθη ,, ἡ κατ᾽ αὐτὰς ἀν- 
ϑρωπική ἐστιν“΄, ορροβιδα δὶ 11 τῇ τελείᾳ (ν. δὰ 1171 Ὁ 24). Ηὸς 
Ἰστθαν ἸοθῸ ἀπὸ γϑυῖ8 δρποβοῖθαν Ὀθαθαβ αὐϑθᾶδηι ᾿ΠΓΘΥΙΟΥ, 864 αὐδ5ὶ 
δα, αὖ δὰ αἸΐω ρτορογϑίασ; (τα οαΐτα αὐοα 1102 ἃ 16 ογαῦ,,, ἐξητόῦμεν 
τὴν εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην“). ΝΟΙῚ Θῃΐτη ἴῃ Ῥγοχίμηῖβ., ἡ δὲ τοῦ νοῦ 
κεχωρισμένη““ τὴν εὐδαιμονίαν τηδρὶβ αὐδπι τὴν ἀρετὴν (αὐδδ ῬΥ͂ΟΥ 
γ8 20 ἀνθρωπικὴ ἀϊούω 680) οορ᾽ατθ: πϑτη 81 δα βθατιθηὐι ρθυρᾶβ, 1ῃ 
δόξειε δὲ... τῆς ἠϑικῆς ν8 28---95 ἰαπαπδιη βα͵]θούστη 6 νϑὰ 32 τὸ- 
αὐἰδιϊαμπι 6886 ΤΌΡΘΥΪΘ8 τὴν τοῦ νοῦ ἀρετήν, πθ6ὸ τὴν εὐδαιμονίαν 
Θ᾽ υδάθιη. 

28. δόξειε δ᾽ ἂν --Ὁ 1. Τύθγαμπι οὖ διιρ]ΐοῦθ δι δα νϑυθοσαπὶ ἡ 
λεγομένη αὐτάρκεια (1117 ἃ 21---Ὁ 1) ἴῃ ΠΠὔθτα νοσαῦαγ: ῬΘΥΒίτΏ11}1 αὐγίπατιθ 
βϑη θη. Θυοὰ δπίτα 117] ἃ 29 δεῖσϑαν τῶν ἀναγκαίων δθαυδ ἴον 
ὙἹΓ ΒΘΡΙΘ πη. οὖ αὐΠοθὺ Ὀοητβ νἱαθθαΐαν, πη γ8 320 -- 7 γϑυθῖ8 ΤΠ ΡῚ5 
αὐδηι γ6 οΟΥριστσ: δὲ ΟὟ Δ] ἴδπιὶ οδιιβαη ὃ πολιτικὸς μᾶλλον διαπονεῖ 
περὶ τὸ σῶμα τυἱἷβὶ αποᾶά ῥτορίογ ἐνεργείας 6]08 δυῦ 510 πΘΟΘΒβδ ΤΩ 
ααὖὺ νἰἀοαύαν --- 58 νἱβ οτηπὶβ ἴῃ οἰζοσῶ ραγίθ δυσυχηθηξαύϊομϊβ.,, πρὸς 
δὲ τὰς ἐνεργείας .. .“τ8 28 ροβίία, οϑῦ. Θυδ᾽ ἴῃ τὸ τϑρυϊψαμάσμι τἱγία- 
ὕθμι 8.Ὸ ᾿πιῦϊο 1. 44 ἀγοθϑϑιίαιη 6886 αὖ υἱύῳ Ὀθαΐω θϑϑβϑί, αγταθοοβαῖθ Βο- 
ΤῊ Π65 ΟἸΙΠΪΠΟ δῷ βρθοίασθ απδὸ καλὰ οοπβρίουθδ Ἰαπάαία βἰηῦ; ν. δᾶ 
1100 Ὁ 365. Βονθιῶ δηΐμὶ οθυθαμη αὐϊάθιη σθπτβ ἃ] Ια ποα οὐμῖοδθ ἐνερ- 
γείας ἴοι]. ἱπιροαϊθίαν, ἴρβῶ ἡ ἐνέργεια νἱγθαθατη παπασᾶπι. ΝΊΒΙ ἔοσύθ 
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κ 8 δ᾽ ἂν καὶ τῆς ἐχτὸς χορηγίας ἐπὶ μικρὸν ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον δεῖ- τιῖ8 «34 ἔς; ῳ 

σϑαι τῆς ἠϑικῆς᾽ τῶν μὲν γὰρ ἀναγκαίων ἀμφοῖν χρεία 9 ἀκ ̓ 

καὶ ἐξ ἴσου ἔστω, εἰ καὶ μᾶλλον διαπονεῖ περὶ τὸ σῶμα ὁ ΩΝ 

πολιτικός, χαὶ ὅσα τοιαῦτα᾽ μικρὸν γὰρ ἄν τι διαφέροι: 

πρὸς δὲ τὰς ἐνεργείας πολὺ διοίσει. τῷ μὲν γὰρ ἐλευϑερίῳ 4, σε 

δεήσει χρημάτων. πρὸς τὸ πράττειν τὰ ἐλευϑέρια᾽ καὶ τῷ -“- τέρεν . ὅς: 

δικαίῳ δὴ εἰς τὰς ἀνταποδύσεις (αἴ γὰρ βουλήσεις ἄδηλοι. 30 ἡ 

προσποιοῦνται δὲ καὶ οἵ μὴ δίκαιοι βούλεσϑαι δικαιοπραγεῖν), 

τῷ ἀνδρείῳ δὲ δυνάμεως. εἴπερ ἐπιτελεῖ τι τῶν κατὰ τὴν 
ἀρετήν, καὶ τῷ σώφρονι ἐξουσίας" πῶς γὰρ δῆλος ἔσται ἢ »β ΚΩΝΣ 

οὗτος ἢ τῶν ἄλλων τις: ἀμφισβητεῖται δὲ πότερον κυριώτε- . 4------.- Κα 

34. ἐπὶ] ΚΌΜν ἢ ἐπὶ. ἔλαττον] 5οτ. νἱᾷ. ἔλαττόν γε. 21. Κῦ διαφέ- 
ρεν (Ὡ" ΟΡ διαφέρη). 2428. ΚΡ συνδιοίσει. 82. κατὰ τὴν] οὁχ ὑπὸ ΚΡ; 
κατὰ οοἰξ. 84. ΚΌΜΡ ἀμφισβητεῖταί τε: Βαπα τη8]6. 

γϑύϑηι Ἰατπιάθιη 1π8 {18 6 ἴπ ρααρθυττη ποποϑίαϊα ραγατα ΘΟμβριοὶ αϊχθ- 
Υἶβ: σθῆβθαϑυθ υἱάσδηη ἴῃ Θυδηρο 1. (Μο. 19. 48, ν. 1190 Ὁ 9 5.) υυπῸ5 
ἐλευϑερίαν ἴζαϊδεθ, απ τνο]αϊδβοὺ ἕδουϊξαΐθπι 5' 1 θββ6 ρ] β ἀδῃηά!. 
γὴν ἔοτγἐϊβ νϑῦὸ οὖ οοπβέδῃβ αὖ σοπβρίοταιβ 5ἰῦ, αὖ νἱοέου ουδᾶδὺ ξογέαββθ 
δυνάμεως Θσοοθϊδ; αὖ νἱνγξαΐοτη ρῥγϑθβϑίθε 511] ΟΡῸΒ εἰβὶ Ῥϑυϊουϊα ἸΏ ΌΟΥΕ5 
ΘΘΥΌΤΠΠδ 6 --- αα86 σθποτα χορηγίας ΡΙθτασπιαπθ απ ἀοϑιἀθυδηΐαγ. ϑ'ϑα 
πο σοθαπὸ παθο ααἱ οοπβογοηῦ ὅτε οὐχ οἷόν τ᾽ ἐπιτηδεῦσαι τὰ τῆς 
ἀρετῆς ξῶντας βίον βάναυσον ἢ ϑητικόν (οοοαραίπμῃ ἐν ἔργοις ἀναγ- 
“κπαίοις) 1918 ἃ 11. 30; αὐδιηηαυδπηι ἴῃ 581 οΥἸηἶ8 Πουηϊη] 8 Ὀ6Π6 νἱαθ- 
Ῥαπὲ ὅτι τὸ ζῆν καλῶξ χορηγίας ἐλάττονος μὲν δεῖται τοῖς ἄμεινον δια- 
χειμένοις, πλείονος δὲ τοῖς χεῖρον 1882 ἃ 1. -- ϑοΙΠοοῦ γα 6 νουιῥαξθ 
Ῥουρθηβὰ ἰρβῦτῃ ἠααϊοίατη Ὁ 1 8ᾳ. Ἰοῃρθ αἰϊαᾷ οὐὶῦ: πραὰθ ΘῃΪπι 086 
γΠΠ ΒΔΡΊΘΠΒ, ααἱ Θχ υ ΒΘΟῸ5 ῬΥΘββιβ ΠῸΠ ἀοβιπαῦ ϑεωρεῖν, 1 τῇ ϑεωρίᾳ 
ἀοὈρΌΙ, βοὰ οὐμβίοαθ νυἱσξαἐϊ οοπβύδηξίδθ. 

82. τῷ ἀνδρείω δὲ δυνάμεως: πὸ ἐσχύος, γ6] 4]1π8 ἀρετῆς σώ- 
ματος. Ουοπιοᾶο οηΐτη 5018 51Π6 8ΙΏ1ΟἿΒ 5'π6 τηϑηπ ταϊ]Ἔὔατη το πὶ σΘ- 
ταῦϑ Ὑιάθβ ἀποθη ροίϊπβ νὶ] οϑυΐθ θὰτῃ ααἱ πίθου οἶνθβ ϑυηϊπθὺ οὶ 
ααδτη ῥεϊγαύστη απθιη θοῦ. 

88. τῷ σώφρονι ἐξουσίας: δὰ τοὺς ἐν ἐξουσίαις Ῥο ϊββίτηπτα, δὰ . 
ὑγγϑηηο8 ὈΥποῖρο8 αἰντῦθ5 βρϑούασι ἀϊοαβ. ΗΙ οὕτω οὖ ροββιπῦ τηϑίγομδβ 
νΊγρῖη85. ῬΌΘΥΟΒ ΡΟ] ΠΘΥΘ. οτηπίατθ σθηθΥΐ ᾿πχυνῖαθ ἱπάα]σθυθ οὖ Ρ] θυσίαι 
(αὖ 6 Ῥο]. ποβοϊξαγ) βξοϊϑαπῦ, ἰδαᾶθπι οοπέϊπθηὐϊαθ τῃϑυθὈυιπῦ 81 να 
Ξργθυθυϊηῦ, σᾶ οὐδὲ ΠΙοθπὶ (ατπὶβ δαΐπι ποὸὰ ἰπέθγάθπτη ἐξουσίαν 
Βαθθαῦ αὖ βοογέαμι 5101 γ8] σἱπαπι τϑρουϊαῦϑ), ἴπ 115 πθὸ ἰδὰβ υἱγέπἐβ 
ΘΟΤΩΡΑΥΔὈϊαΣ πθὸ τΐα ἴβ0116 Ἰηΐου ατῶθοοβ βουοσᾷ ποῦδ. 

84 5. πότερον κυριώτερον τῆς ἀρετῆς ἡ προαΐέρεσις ἢ ἡ πρᾶξις. 
Ῥρϑι οαβϑατη δὲ αὐ ποὺ ππᾶποὸ αὐδογαΐαγ, Βοαξι αὔθτη θαΐτη, 46 απ ἀρίίαν, 
ἐν ταῖς ἐνεργείαις 5. πράξεσι ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν 6586 ΔῸ ᾿πἰξίο ὁ. 6 6οη- 
βίας. Αα νἱτέαϊζοτη σοῖο οὖ δὰ ἕξιν 51 ἀθνουίθπαάθση δἰ, βυαϑᾶθο αὐ ἴῃ 
Ῥυιβοιπᾶ βθηξθπυϊαδ ροιτηδπθαῦαν οἰκειότατον (ἡ προαέρεσις) εἶναι δοκεῖ - 
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Ῥ; γῤυέπαλιθαϑορον τῆς ἀρετῆς ἡ προαίρεσις ἢ αἵ πράξεις, ὡς ἐν ἀμφοῖν Κ 3 

δε εδλ ραν ας ὄν" 1118 » οὔσης. τὸ δὴ τέλειον δῆλον ὡς ἐν ἀμφοῖν ἂν εἴη. πρὸς δὲ 
ΓΝ 

“-; ἜΝΙ οἰκο τὰς πράξεις πολλῶν δεῖται, καὶ ὅσῳ ἂν μείζους ὦσι καὶ 
᾿ς κε εῖ καλλίους, πλειόνων. τῷ δὲ ϑεωροῦντι εὐδένὰς τῶν τοιούτωνπρός 

ἤν τ γε τὴν ἐνέργειαν χρεία, ἀλλ᾽ ὡς εἰπεῖν καὶ ἐμπόδιά ἐστι 

ΓΆΔ θέεορ'. δαρός γὲ τὴν ϑεωρήνν: ἡ δ᾽ ἄνϑρωπός ἐστι καὶ πλείῳσι συξῇ, 

᾿ ϑαλοῖο. κτὸ αἱρεῖται τὰ κατ᾽ ἀρετὴν πράττειν δεήσεται οὖν τῶν τοιούτων 

μωῚ ἸροΣ ᾿ πρὸς τὸ ἀνθρωπεύεσϑαι. ἡ δὲ τελεία εὐδαιμονία ὅτι ϑεωρη- ε 
δι... ς ἀαρύνι " 

ΟΞ τὴ ΄ 9 , ᾿ 

4. ΚΡ ἐμπόδιον. 6. κατ᾽ ΚΡ κατὰ τὴν. 

τῇ ἀρετῇ καὶ μᾶλλον τὰ ἤϑη πρένειν τῶν πράξεων 1111 Ὁ ὅ; οὗ ριυ- 
ἀθηΐος Επᾶ. διὰ τὸ μὴ ῥάδιον εἶναι ἰδεῖν τὴν προαίρεσιν ὁποία τις, 
διὰ ταῦτα ἐκ τῶν ἔργων ἀναγκαξόμεϑα κρένειν ποῖός τις. αἱρετώτε- 
ρον μὲν οὖν ἡ ἐνέργεια, ἐπαινετώτερον δ᾽ ἡ προαίρεσις 1228 ἃ 1ὅ---18. 
Ωυδ δηΐπὶ ποβίσο Ἰοθὺ ἀϊοππίαν, τὸ ἄδηλον τὸ δῆλον τὸ προσποιεῖσθαι 
γ8 80, 838. 81, εἶβὶ δὼ οὺ πονῶ δαάιΐω ἔαθυϊηῦ, δᾶ δἱϊουαα ἀθ πη 1ὰ- 
ἀἸοίαμη τϑίθσθπθαν, ἀπ τηθὼ αὐἱᾶά τη νἱσύαβ αρύα 6886. πϑααϊύ. 

1. 54ᾳ. πρὸς δὲ τὰς πράξεις: γράϊδαν δα τϑὴη ργοροϑβιίατῃ (ἃ 28--84). 
πολλῶν ν8 2 -- πλειόνων γ8 8 ἱ. 6. χρημάτων δυνάμεως ἐξουσίας (ἃ 29. 
832. 838): Πᾶδο πθ τηδ]6 ἱπίθ! σωπίαν 1179 ἃ 1--6 οαγθίαγ. 

4, ἐμπόδιά ἐστι: ν6] ταΐμου Ἰριθαν οορία γϑυὰπὶ Ὑἱγὸ βαρίθαῦ ΡγῸ 
50 γιΐδθ σϑῆθῦ ὑπερβάλλουσα 1Π1|ὦ εὐτυχία οτὶΐ, αὐᾶθ αὐἱᾶθτῃ οϑῦ ἀρυὰᾶ 
ΟἸΠ65 ΟὈποχίϑ, Ὀθαὐ αὐ! (ἐμπόδιος) 1168 Ὁ 28. 34, τι. ν. 

ὕ--". ἣ δ᾽ ἄνθρωπος ... πρὸς τὸ ἀνϑρωπεύεσθαι: ἄυδιθ ὁπαποῖδ- 
ἴομθβ. Ῥυϊτηδυῖαθ (ασᾶθ ἀϊοαηύαν), ἀπ βοαὐθηξία: ϑαρίθη8, Οἱμὶ 267 86 
φιαοῦ ἐ{|6 οἱέαο αρραγαΐιδ γᾳθῆς τγυΐδιι8 68ὲ, ἑαηιθη,, χιιογίαηι ἨοΉ, ροΐίοϑὲ 
ποῦν ΘΟηνηνγυἷϊβ ᾿οηνΐγνίην ορογὶβ χοᾶ ουἱγέμεί ργοροδίψνην 6ϑὲ ραγίοηι 72 
86 γϑοῖρογ6, αἰϊχιυα οὐ {Πὲὶ χορηγίᾳ ἀαθίξ. --- ἀρετὴν 5ϊπθ ἀὐθϊοαϊο τ ὃ 
(αὖ τὰς ἀρετὰς ἃ 11), αὔδιηνγβ 815 ΘᾶΡΡ.. 7. 8 46 ἀἰβονθπθἃ ἀπογαπι 
Θομθγατη γίγθα 8 ἀραΐαν, ἀπδτὰ τὴν ἠϑικὴν 6586. οἰπιοοῦ: οὐ πῖηο ΘΠΪΠὶ 
τυ ]ῦο τπδρὶβ αϑι8 Πηρτιᾶθ ἴῃ Ποο βυϊρβίδηξινο δα τὸ ἠϑικὸν ἔογῦ αὐδπὶ 

᾿ δα τὸ διανοητικόν. 

δ. 18. Ὁ 1:98. 

Τὸ δευτέρως γ6] ἀνθρωπικὸν (ἃ, 9) ἴῃ οἰμίοα, νἰσθαίθ αἰαυθ τὸ κυρίως 
ἴῃ ὑμϑογθύϊοῶ οβύθη αἰδαν ἀυραμιθαῦο ἃ ἀ115 ρϑῦϊο ; 

μακάριοι οἵ ϑεοὶ ξῶσιν ἐνεργείᾳ 
Υ̓ οὖν πράττειν (ἢ ποιεῖν) ἢ ϑεωρεῖν ὑποληπτέον αὐτούς 
οὐ πράττουσιν (οὐδὲ ποιοῦσιν) οὐδέν 
ὁ τῶν ϑεῶν βίος μακάριος ὧν ϑεωρητικός. 

Οοοαντῦ ἴῃ ἐδ] 1τι5. 15. ϑὐαῦαβ ρα] οαθ γϑ]σίομΐθ, αὖ Ἰᾶτα πθῖλο ἀπὈϊ ῥοῦ 
ἔὈυ]ὰ5. δηὐίααϊδαβ ἰγαᾶιίαβ πὸπ ἰδηθαχα ἔμ θυ]88 ἀΐοουθ βθά ΟἹΏηΪΠῸ 
ὨΘρΠσοτθ; οὗ ἴδω ρυτραῦα ἃ παρὶβ Ῥοδίδγαση. ομηπΐδ, αὖ ἈΠΟΘΡΒ 810 ΠῸΠῚ 
αὐἰδαθδτη ργδθῦθυ πουηΐπδι ΠΤ Ώ 16. Ῥ] Τα] 6 μι 50 το ]ούσμα. ϑ'θὰ δὲ 
ΠΌΤΗΘΙΙΙΒ ἴρ886 Ρ]υταύνντβ απ βούναῦ ἰδπασδπι ἴπδηθ αὐἱᾶ ἃ ρμ1|ο- 

Ὁ ΒΟΡΒΟ τϑοϊριξασ, Ουοᾷ 5ἱ αἰϊθου. μαθουθί, βοοϊθέαθθιη απδηᾶδϑηη ἱρΒΟΥ ΤΩ 



Η Ἰάνεν" ἡ 

ΝΙΟΟΜΆΑΟΗ. Π1Β. Καὶ 8. τ05 

᾿ 2 Ἢ ᾽ - ἊἋ ἰῷ ᾿ 
Κκ δτική τίς ἐστιν ἐνέργεια, καὶ ἐντεῦϑεν ἂν Φφονυδ τοὺς ϑεοὺς δον ἀν ΚΣ ες 

γὰρ μάλιστα ὑπειλήφαμεν μακαρίους χαὶ εὐδαίμονας εἶναι" μι: 

πράξεις δὲ ποίας ἀπονεῖμαι χρεὼν αὐτοῖς; πότερα τὰς δι- 10 Ἔ ε 

καίας; ἢ γελοῖοι φανοῦνται συναλλάττοντες καὶ παρακατα- στο 

ϑήχας ἀποδιδόντες καὶ ὅσα τοιαῦτα; ἀλλὰ τὰς ἀνδρείους, -." “κ ΚΣ 

ὑπομένοντας τὰ φοβερὰ καὶ κινδυνεύοντας, ὅτι καλόν; ἢ ὑυ τος ζμ-αλο- 
τὰς ἐλευϑερίους: τίνι δὲ δώσουσιν; ἄτοπον δ᾽ εἰ καὶ ἔσται 

αὐτοῖς νόμισμα ἤ τι τοιοῦτον. αἵ δὲ σώφρονες τί ἂν εἶεν; τὸ 
ἢ φορτικὸς ὁ ἔπαινος, ὅτι οὐκ ἔχουσι φαύλας ἐπιϑυμίας: 
διεξιοῦσι δὲ πάντα φαίνοιτ᾽ ἂν τὰ περὶ τὰς πράξεις μικρὰ 

11. ἢ] οτι. ΚΡ. 18. ΚΥ ὑπομένοντες. 16. αὖ δὲ] ΚΡΜῬΟΡ εἰ δὲ. 

ἄδογαιη 6556 δαὺ αἰχίββοὶ δαὐ σοί πϑραββοῦ; πθοὸ τὸ συζῆν ἰδοϊξθ τπηὶ ᾿ 
Βατηδηο ρσοπουὶ ἀοαϊββθὺ (Ὁ ὅ. ἃ 11 πρὸς ἀλλήλους) αὐδοβὶνἸββοίαπθ 8ῃ- 
ΠΟ ἰπΐοσ αἰΐω δαποα Τπβειδθ σΘπα8 ᾿πΐοσ ἀθῸ8 θ586 οθηβθηάσχη 5810. 
Θεοὺς Ἰσϊξαν, 51 απαπᾶο ρῥἱδοθαῦ, Ρ]8πθ. βοάθῃηι βθῆβὰ αϊοὶϊδ απὸ βθδηη 
φοπϑαθίυἀπθτ βϑουύαβ ϑεὸν ἀἴοθυθ βο]ϑῦ. Οὐ]ὰβ νυἱύα νόησις οβῦ; ααϊ 
ἀεὶ μίαν καὶ ἁπλῆν. χαίρει ἡδονήν 1164 Ὁ 36: 8. ἀπὸ π1}}} Βοτῆο 5101 
δσχβρθοίθὺ -- βββοῦ θη διανεμητικὸς εὖ ὅδιάνος. Ουδρτορίθυ δῖ αὐἱὰ 
ϑεόσδοτον 5. ϑεόπεμπτον αἀϊοαῖαν (1099 Ὁ 12, 16), ἐγορὰβ ρούϊι8 αδϑβί; 
βἷῃ ἴα ϑεοφιλὴς αὐἰβρίατη νἱἀθαύαγ, αὐ 611 ἐπιμελεῖσθαι αὐτοῦ οὐ ἀνα 
εὐποιεῖν ἀϊοδπίυτ (1179 ἃ 92---39 τ. ν.), αὖ νἱέαθ παίαγαθαπθ αα86- 

᾿ἄδατα αἰδβηϊξαβ ῬοΟρυ]αγθπι ἴῃ «ποάστῃ δχοσηϑίαν δαὺ -- οὐ δὺ -- αἰϊαυϊᾶ 
ρθουν ἀποᾶ ταθϊομθ8 τηθηεΐβ οτραϊ γοίαπξ. Υ. δᾷ 1188 Ὁ 8ὅ. 86 (δὰ 
1160 4 3 5... 

9, ὑπειλήφαμεν: 6606 ῬΥΟΡΥΙα5 οὗ γουὺὶ οὐ ἐθηιρουῖβ ρουΐθουῦ ἀβαβ; 
Ἰξοιηααθ γ8 18 πάντες ὑπειλήφασι απδϑὶ ἰὰ αποᾶ 4108 ΒΘΌΘΥΘ παπαθδτη 
ἀααινογαπΐ. 

11. ἢ γελοῖοι... Θυοᾶ ἀὐρβυγάθπτηῃ 6586 ργοθδέαγιβ θϑύ, Ρ] υτη ατ|6 
Αὐῖβῦ. ἰπϊασθτη ἴπ τποάπτη ἀθβουϊοῖέ. Νάτη 581 7αβυϊιαθ δὲ τὰς παρα- 
παταϑήκας ἀποδοῦναι (1181 ὁ. 4), πιθο ἐπιμέλειαν αὐϊβαῦδηη τϑοῖθ ποι- 
ἤσεται τῶν ἀνθρωπίνων (1119 ἃ 34) πἶδὶ Ἰαϑῦτ5 510 τὸχ ραΐβυ. Ἰπᾶθχ. 
ἘΠ βἰτηῖῖε, δὰ θὰ δαἀποίανθυϊβ απᾶθ τπὸχ υβ 14. 1ὅ περὲ ἐλευϑεριότητος 
ἀϊοαπέξαν, ουἦὰβ 88 ρῥγορυίατη απἰάθπιὶ οὶ τὸ νόμισμα γ8 1ὅ. Υ. αὐ 
δα γ8 1.98 Ῥτγδθυῖββα, βαηΐ. 

18. κινδυνεύοντας ὅτι καλόν: ἴῦα, Θπίτη Ὑἱταπα ἔογίθιη ἀθοθῦ 1117 
Ὁ 9. Υἱάοέαν ἀπέθιη ρυαθύθυ τϑτὰ δὲ ταῦϊο ἴρβα ὅτε καλόν Ῥγὸ τἱάϊθαϊο 
ἴῃ ἀ1|5 6586. ὕϊπδτη οηΐτη τὸ καλὸν απὸ βυβρίοϊαη 3 

16 8. αὖ δὲ σώφρονες: νατϊαϊᾶ οοπδίχτιούΐομθ, αὐδϑὶ ἀἰσαῦ εἴ τις 
ταύτας τοὶς ϑεοῖς ἀπονεῖμαι βούλοιτο (γ5 10). ὅτε οὐκ ἔχουσι φαύλας 
ἐπυϑυμέας: παθοὺ αὐἱάθηη πθαὰθ ὃ σώφρων ἰπίογ Βουηΐπθβ ρσᾶγαβ οαρὶ- 
αἴποβ 1102 ἃ 1, 56α 4110 τηοᾶο; δὰ ἄθοβ. θηΐῃὶ οτηηΐηο αἷ σωματικαὶ 
ἐπιϑυμίαι, πράττῃ φαῦλαι, ποὰ δοορααηί. 

11. διεξιοῦσι δὲ πάντα: ἴαοία γεῖὸ τβ 10---16 ϑαγαπάθυη υἱτγίπξἪατη 
ΤΘΟΘΗΒΙΟ ἀαδγαχη βαρτῶ ἃ 28---84. 



τ04 ἈΑΒΙΒΤΟΤΈΕΈΠΤΙΒ ΕἘΤΗΙΟ. 

ν΄ πἴθ518 χαὺ ἀνάξια ϑεῶν. ἀλλὰ μὴν ξῆν τὸ πᾶντες ὑπειλήφασιν Κ 8 
ΓῚ πες αὐτοὺς καὶ ἐνεργεῖν ἄρα᾽ οὐ γὰρ δὴ καϑεύδειν ὥσπερ τὸν 

τς - ἄοζνη 20 Ἐνδυμίωνα. τῷ δὴ ξῶντι τοῦ πράττειν ἀφαιρουμένου, ἔτι δὲ 

εκ - τίε ΔΉΓῸῈ μᾶλλον τοῦ ὐὐῤθὶς, τί λείπεται πλὴν ϑεωρία; ὥστε ἡ τοῦ ϑεοῦ 

νοΐ (πρλτο) ἐνέργεια, μακαριότητι «διαφέρουσα, ϑεωρητικὴ ἂν εἴη. καὶ 

ὃ τῶν ἀνθρωπίνων δὴ ἡ ταύτῃ συγγενεστάτη εὐδαιμονικωτάτη. 

δου σημεῖον δὲ καὶ τὸ μὴ μετέχειν τὰ λοιπὰ ξῷα εὐδαιμονίας, 

κατ τα αἰὐρσθς Ἵν ἣἷ ΤΟ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ἐστερημένα τελείως. τοῖς μὲν 7ὰρ 
: ὑλώνι ΔΦΕΣΩΣ δοῖ βλοῖς ἔς ὁ βίος μακάριος, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις, ἐφ᾽ ὅσον 

αἰ, ὁ... 00} εἰ ᾿ρθντᾷ 

φον 

21. τοῦ ποιεῖν] ΚΡ τοῦτο ποιεῖν. 28. δὴ ἡ] ΚΡ δὴ ἂν εἴη ἢ. 

19. καϑεύδειν ὥσπερ τὸν ᾿Ενδυμίωνα: ποὐῤῶ Ἰῶπὶ ἰπἀθ ἃ 109 Ὁ 82 
βρηὐθηἰϊᾶ. 1: ἄρο. ν. 1074 Ὁ 18 εἴτε γὰρ μηϑὲν νοεῖ, τί ἂν εἴη τὸ 
σεμνόν, ἀλλ᾽ ἔχει ὥσπερ ἂν εἰ καϑεύδων. ἰζδιηιαθθ ΜΜ. 1919 Ὁ 39 οὐ 
γὰρ καϑευδήσει. 

21. ἔτι δὲ μᾶλλον τοῦ ποιεῖν (ἀφαιρουμένου): νἱάθ αἀὐδτη ῥτοοαὶ 
Δ ΌΘ586. Ἰαθαῦαν ἀθὶ ουθαύουβ ἱπτηδρο. 

ῶ8. ἡ ταύτῃ συγγενεστάτη: αἰξοντῦ Θηΐπι πυμηδηῶ ϑεωρία ἃ, ἀἰν! πᾶ: ν. 
δα 1177 Ὁ 81 5. 

6. 1178 Ὁ 24--82. 

Πϑιμοπβίγα ϊο Βα θο ἐκ σημείου αποπΐδτη Θχίσαδτα πα Ὀδὺ δομΙρυο δ παὶ γἧτα, 
Υἱχ ἀἴσπα νἱἀθὈϊθαν αὰδ6 δοσαγαύϊιβ ρουρθηααίισ, δραύοῦαν θηΐπι Θτπὶ 
Ρθυ ἰούμηηῃ ποὺ οδρ. ὕπτη ἴῃ 60 δυραμηθηΐο αποᾶ ρῥγοχίμπααα δηὐθοθαϊξ 
1ὰ ἀποὺ αὐτατη τῇ ϑεωρητικῇ νυἱγθαίβ ἐνξργείᾳ ἂπ τῇ πρακτικῇ Ὀδαί- 
ἴὰ8 ἀδημάς 810. ἴδυὴ γϑῖὸ τῆς πρακτικῆς πὸ 1Π Ῥχοροβι οπῖθυ8 π66 ἴῃ 
ΘΟΠΟ] ϑίοηθ ταύϊο αἰϊὼ μαθίαγ. Αἰαὰὶ ααστῃ αἰϊππᾶθ (1099 Ὁ 29--1100 
ἃ 8. 1280 ἃ 38. 1117 ἃ 8) 8 δ]8 οοῃϑίθὺυ, Ὀθϑύϊαβ οὖ οὕτὰ 111185. ΒΘύνοβ 
Ῥάθγοβ πθὸ πράξεως κοινωνεῖν: νοΥδῶ 6886 ροξθυππῦ ἀαθθοῦπαιθ. ΡῥχτῸ- 
Ῥοπαπῃύτιτ, ΘΟΠΟΪΌ810 8118. ουδδθῦ; τἱΐθ ϑῃΐτη οὐβοϊθίαν., Ὀθαθ αΐθια. ὡὰὺ 
ἴῃ οοριίδηᾶο δαῦ ἴπ ἀρόμαο ροβίξβμι 8586"; αὐ ΘΟΠΟΙαβῖ0 ῥτοΐθοίο 
Βαπα αὐβυγᾶδα ουιῦ οοἀθιηααθ δα τὰ Ῥυοθδπἀδ γ8 82. ῬΥΟΥΒῈΒ 1ητι|01}18. 
Θυοα ἰριξαν πονατῃ οϑὺ μος ἴῃ δυραχηθηΐο (πηθηξΐο τῶν ξῴων), νἱπι ΠΟῺ 
Βαθθὺ; απο γοῖὸ Βαρθαῦ νἱτῃ (ἀθουθτη ΘΧθιΩΡ] 1), 115 αα86 ρταθοθαπηῦ 
Ὁ 1586αᾳ. ἀοθοίυγ. ψογα αὐἱᾶθπι, τὰ ἐκ σημείων (ν. ν8 24) ΟἸΊΠΪΠΟ 
ΤΑΪΠΟΥΒ 6586: ΠΙΒΙ]ΟΠλητι5 νἱθδβ πατῃ ᾿ἰβῦα ΟΠ ΡΘΙ 86 πὶ ΠΟ ἀϊδβρα- 
ὑδῦϊοηβ ἰοοὺ ϑουχηϊηὶ Αὐϊβίοῦθ!θ γ 6118. ἐγ] ὈΌΘΥΘ. 

9ὅ. ἐστερημένα τελείως: ΟΡΡοΒΙδ 411 τελείως ἔχοντες, Πογηΐη 65 ἔχον- 
τες ἀτελῶς πως (γ8 36. 217). ΑτρυῤίἼερ ἰρίθαν, 581 ααἱβ ὀθαϑαθυῖ Αὐἱβίο- 
ἰθίθηη πῦῃο ἀἄΐϊοοτθ τῆς μὲν ϑεωρίας τελείως ἐστερῆσϑαι Ὀδδέϊαθ, πρά- 
ἕξεως δὲ τρόπον τινὰ μετέχειν. : 

90. ἐφ᾽ ὅσον ὁμοίωμα τι... ν. δὰ 1117 Ὁ 815. Νεοο τῷ ποσῷ 
(ἐθτη ροτῖβ τϑῦϊοηθ μια 1 8) ΒοτηΪπ68 δοαυδηῦ ἀθο05. ῃ60 τῷ ποιῷ, ΠΙυὰ ἴῃ 
ἐφ᾽ ὅσον ἱποβῦ, Βος 'π ὁμοίωμά τι. Υ͂. 1012 Ὁ 34 εἰ οὖν οὕτως εὖ ἔχει 
ὡς ἡμεῖς ποτὶ, ὁ ϑεὸς ἀεί, ϑαυμαστόν᾽ εἰ δὲ μᾶλλον, ἔτι ϑαυμα- 
σιώτερον. . 



ΣΧ θὰ Ψα  ψ ττ στον ΨΟΡ ἀν ΝΥ ΜΝΝ 

ΔΝ Νχ. δυυδι λυ ϑμν ιν δ κυ, κ᾿... 

ὙΤΩΝ ΤΣ ΡᾺ 

ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 8. 9. τοῦ 

κ 8 ὁμοίωμά τι τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ὑπάρχει" τῶν δ᾽ ἄλλων τιτυῦτ 2. ον ἐμ 
΄ »" ἂΨ " ’ ) ὧν. ᾷ ᾿ [ ἕῴων οὐδὲν εὐδαιμονεῖ, ἐπειδὴ οὐδαμῇ κοινωνεῖ ϑεωρίας. ἐφ᾽ “ΠΠΠ 

ς " -» δ ὅσον δὴ διατείνει ἡ ϑεωρία, καὶ ἡ εὐδαιμονία, καὶ οἷς μᾶλ- “τ 
ς λ " », λον ὑπάρχει τὸ ϑεωρεῖν, καὶ {τὸ εὐδαιμονεῖν, οὐ κατὰ συμ- 80 

. 212. ᾿ ᾿ ΚΞ Ω ΓΝ ᾿ 3 ἃ τῆ 
βεβηκὸς ἀλλὰ κατὰ τὴν ϑεωρίαν᾽ αὐτὴ γὰρ καϑ'΄ αὑτὴν τι- 

Ρ ο΄ 2 Δ τ, ε 3 , , 
μία. ὥστ εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία ϑεωρία τις. ἡω εἴ ἢ 

δεήσει δὲ καὶ τῆς ἐκτὸς εὐημερίας ἀνθρώπῳ ὄντι" οὐ γὰρ 
αὐτάρχης ἡ φύσις πρὸς τὸ ϑεωρεῖν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὸ σῶμα "“", 

“ὦῳαΆ 

80. {τὸν οοπ. δ. οὐ] ΚΡ καὶ οὐ 81. καϑ᾽ αὑτὴν] ΚΡ κατ᾽ αὐτὴν. ᾿ 

28. ἐπειδὴ οὐδαμῇ κοινωνεῖ ϑεωρίας: πιοο Εἶπο ἱπορίθ ἰᾶ, αυοᾶ ἀ6- 
τηοηβέγδηατη 510, ροϑῦϊ ἀϊοαβ. 4 δεβέϊἠβ ὑϑγο οηνηΐηο δεαξίξαξοηι αἰϊογαηι 
6886 οοηδίαξ: οιγιι8 τοὶ αἴΐα, τἱ ξαϊίογ, γταΐϊο οοσίξαγὶ ποχιῖέ μῖβὲ φιοά εἰ 
ἡ ϑεωρία αὖ] ἐϊδάοην αἴΐοηα ὁδι. Ἠδδα θηΐτ γἱβ δϑοὺ ραγίϊουϊδθ ἐπειδή. 

80. Ὑιάθαξαν βοπίθηξίδθ ταΐϊο οὖ Θοποϊ 185 ΒΘΥΤ Ομΐ5 Θχῖσθυθ δτὶϊ- 
ΘυΪὰπι τὸ εὐδαιμονεῖν. 

81. αὐτὴ γὰρ καϑ᾽ αὑτὴν τιμία (ἡ ϑεωρία): τοοῖα γὰρ, ἀυχμητηοᾶο 
ῬΘΙ 58 οογύαπι οβὺ ὅτι τιμία ἡ ϑεωρία. Ναιι τὸ τίμιον ἴΐα, 4 19 βυτητηο 
Ὅοπο οὐ Ὀϑαύ ας δαἀβουιρύατη θϑῦ, αὖ πθ νἱστέπέθβ αὐἱάθηη δαυυσπαὰαθ ἔργα, 
απἷρρθ αὐδθ ἴπ ρσῬμεΥΘ τῶν ἐπαινετῶν τούϊηθαπίαν, Π1πὸ δοοοάδην 1101 
Ῥ 81 5ᾳ. ΕΥρὸ 8ὶ ἡ ϑεωρία οὐ ἴρβα τὸ τίμιον παρθθαΐ, ρυοῦβὈ!]6 οὐ 
κατὰ συμβεβηκὸς ἸΠᾶτὰ Ὀοαξ ας! ἐξ ἴσου 6556 (γ8 29 5.). 

4. 1118 Ὁ 88--1179 ἃ 22. 

Περὶ τῆς ἐκτὸς χορηγίας 5ῖπ6 αὐ να Ὀοαΐα, 6886 πο ροββϑὶὺ υ6] περὶ 
τῆς ἐκτὸς εὐημερίας, ἀὰᾶθ πὰποὸ Ὁ 88 ἀϊοϊξαν ἰδοπααθ ἴῃ Επᾶ. 191 
ἃ 26 ᾿ἴπατι ΡΟ]. οὖ ῬΉγβ. Ὡ]ϊαποῦϊθβ, ΡῸῚ μᾶ66 οᾶΡὈ. ὈΪ8 78πὶ νϑυῦῶ ἔἕμοῦα, 
Βαπῦ: 1117 ἃ. 28--Ὁ 1 οὐ 1118 ὦ 28--Ὁ 7. Ουΐδυβ Ἰοοὶβ γϑρϑυϊοϊβ ἀπδδβ. 
1Π1ὸ ἀἰδυϊποίίομθβ μαυα 1θγθβ ἔβοίδβ ρυοθαίξαβαθ 8888 ὑϑρβυῖθβ, δἰθθσαπις 
αὐ ἀἰβοθυπιθθαξαν ᾿πίθυ θὰ απδ8 δα υἱγθπάτμι Ορὰβ δββθαὺ ἱπίθσαιθ θῶ. 
888 δὰ ἀϑὰπι νἱνγῥα 5 βαρ᾽ ανθηΐαν, αἰδογᾶτη απᾶ ὁ ϑεωρητικὸς Ῥϑθπθὶ 

᾿ΟΠΠΙΙ Π86 ουτᾶ γαρᾶϊθ, ὁ πρακτικὸς γ6ΙῸ τοῦιπὶ αὐδάδιη ΟΟρΙἃ ΟΔΥΘΡΘ᾽ 
ΠΟ ῬΌΒΒ6 ἀἸοοραύασ. Ὀὐτᾶσπθ πθρ]θοϊᾶ ποὺ οαρὶῦθ ῬγομΒοὰ6 τποηθίαυ, 
το ϊοαπι δρραγαύατη υἷσο ὈΟπῸ δα βυσππὶ οὐβοϊατπη ὈΘη6 ῬΘιβοϊ θη πὶ 
Υ61 δὰ Ὀοαύ αξζθτη βαΐῆοοσθ. ῬυοθϑΌ16 Ποο, πθὸ νϑ]θ ποσυτσα; οὖ ρτο- 
ἔθοῦο βθηΐθη 5 Βουυτὴ οαρΡ. μπὰ ᾿ξ τησ]έατη ἀθθββθὺ δὶ ᾿ἰβύω ΟἸΠΠΙΠΟ 
πο Θδϑθηὺ δααϊία, ὅ86α νἱάθῦασ Αὐἱβέ, ῥσὸ ταύϊομθ ππΐγθυβαθ ᾿ἰπβυαξο- 
πῖβ οὐμβίοδθ οὐ γϑὶαῦ ἴῃ Ποπούθιη ᾿ἰ τὶ 4, ἴπ αὰὸ οᾶρ. 8--11 ἴδια 41]1- 
ϑοπΐον 6 1115 ὧν προσδεῖται ἡ εὐδαιμονία αυδθδβιξατη 6βῦ, ΘομΒθα- 
ἰαπθατη Ραΐαββα αὖ βδραγαύα οὗ μᾶθο τὸ8 βπιὰπι οαραὺ Βαθοτθύ. ῬΊδουϊ 
ἰσίξαγ ἀπστη ἴδτη οὖ τθ8 ρουτοϊξογοὺ δὲ Ἰοοῦβ Ὡρργορὶ παυδπέθ 781 Ρ6Ὺ- 
ογϑίϊομθ βυδαογθέ, ΠΠθϑυϊαβ αὐδβὶ οὖ ρϑ]10 οὐπιαΐαβ Ἰοααὶ; τὰ απο ποη 
ἰαπΐατη ἴῃ Θμδυγα β ϑ0] Ομ οὐ Απαχᾶροτδθ βθηΐθηξβ 1119 ἃ 9--Ἰῖ, 
864 οἰϊδτη ἴπ ἴρ80 βουϊθθπᾶϊ σϑπθσθ ρϑγοϊρίθεασ: νυ. τὸ ἄρχειν γῆς καὶ 
ϑαλάττης 1119 4. 4. --- Οὑδ8 51 τϑοῦύβ οὐρβθυνδία βαμῦ, ποὰ θυϊῦ οαν ἴῃ 
Β[ηστ}18 Ὑ 8 ῬΟΠ θυ μ18 ΘΟΙΠΤΠΟΥΘΙΏΌΤ. 

84. οὐκ αὐτάρκης ἡ φύσις πρὸς τὸ ϑεωρεῖν ἱ. 6. 11 φύσις αὐδπι 
Ατῖβε. Επμϊο. 4 



τ00 ΑΒΙΒΤΟΤΈΙΤΙΝ ΕΤΉΤΟ. 

11τ8»85 ὑγιαίνειν καὶ τροφὴν καὶ τὴν λοιπὴν ϑεραπείαν ὑπάρχειν. κὶ 9 

τὸ αοὐ μὴν οἰητέον γε πολλῶν καὶ μεγάλων δεήσεσϑαι τὸν εὐδαι- 

μονήσοντα, εἰ μὴ ἐνδέχεται ἄνευ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν μα- 

κάριον εἶναι" οὐ γὰρ ἐν τῇ ὑπερβολῇ τὸ αὔταρκες οὐδ᾽ ἡ πρᾶξις, 
δυνατὸν δὲ καὶ μὴ ἄρχοντα γῆς καὶ ϑαλάττης πράττειν 
τὰ καλά" καὶ γὰρ ἀπὸ μετρίων δύναιτ᾽ ἄν τις πράττειν 

κατὰ τὴν ἀρετήν. τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἰδεῖν ἐναργῶς" οἱ γὰρ ἰδιῶ- 
ται τῶν δυναστῶν οὐχ ἧττον δοκοῦσι τὰ ἐπιεικῆ πράττειν, 

ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. ἱχανὸν δὲ τοσαῦϑ᾽ ὑπάρχειν" ἔσται γὰρ 

8. ἱκανὸν δὲ] ἴογῦ. Βογ. ἱκανὸν δὴ. 

πρὸς τὸ ϑεωρεῖν ΒΑΡΘμΙαΒ. πϑύθιη. Αα αὐδηὴ Ὠἶβὶ αὐϑθᾶδπι ΘΟΥΡΟΥΪΒ 
εὐεξία δοορααῦ, Βυϊηδηα, παύσω απᾶθ Ρ]ατα ἀθβίἀθγθῦ τθηὐβ τυπθυΐ 
ΠΟ 80 Ποϊοῦ. 

8ὅ. καὶ τὴν λοιπὴν ϑεραπείαν: δῆ αποαὰθ δ σοΥρὰβ Ῥϑυθημθυθ 
ποι Ἰαἰθ ὈΪ0. Τουύίατῃ ᾿πῦου νυ]σαῦω ὈΟπουιτη σθηθτῶ, τὰ ἐκτός (γ. 1098 
Ὁ 12 5ᾳ.), ἢ. 1. ἐᾳπαιϑιη ῬΘΟ αγΘ σΘη5. ΟΠ ΟΟΙητηθιηοτϑύασ, (υοα 51] 
ΠΟ δϑϑθὺ Ῥυϑθίθυυη βθα:η, γῸ8 ἱρβὼ δα ἀἸβοθυποπᾶδ, θῷ αὐαδθ νἱΐδθ οδαδᾷ 
ΠΘΟΘββδσῖδ, δαηῦ 80 1185 ααδ ΡῬΙΌΡΙΘΣ τὰς κατ΄ ἀρετὴν ἐνεργείας ΠδρῚὶ- 
ἰδοῦ τηθηΐθηῃ γθυοοθβϑθῦ. Θαομηοᾶο θηΐπι αὖ ΟΟΥ̓́ΡαΒ βΒαδπι ϑεραπείαν 
Βαρθαῦ, αὐϊδασδπι γοϊαθυϊῦ ΟΥΌΙ ἰθυυϑυιση ΠΏΡΘΥαΥ (1119 ἃ 4)} 

1. ϑρυθίϊβ 1τἴ8. αὐδθ τηυ]ύω οὐ τηᾶσπῶ βαηῦ, ργο δ 8 118 αα86 τη6- 
ἀϊοογία βαηῦ ν8 ὅ, 5ῖπθ ἀυσθίο οὐ 14 οαγϑῦασ π νἱἀθαηθοῦ νἱγτὸ ῬτΌρο δᾶ 
ὠρϑπάπθπηι ἰοὺ οὖ ὑωπΐα, ΟρὰΒ 6886, αὐϑηΐδ, ἴῃ ΒΌρΘυΊοσ ἀἰδραϊαύομθ, αὐσπὶ 
οϑᾶθια στθ8 ἴῃ ΠΟΠΟΥΘπὶ βαρ θη 5 ἴῃ τηϑ]ὰβ οἴδβυγθίαγ, ἴεγθ νἱἀθοδηθαῦ 
ν. δὰ 1118 Ὁ 1. Ουδιπαυδπι Θηΐπι ἴῃ ποὺ οἂρ. αἰδογθηύϊ νἱγυαθαμι 
ἔεγϑθ οὐ! ογαῦα, οϑὺ, μαπᾷ ἱποοιητηοᾶθ ὑδιηθη τὸ ϑεωρεῖν ΘΟΙΩΙΙΘΤΩΟΤδ- 
ὑὰγ, ἈΌΪ πὶ ἈΠΙ γΘυβα τη πθοθϑϑιίαβ τοῦ κεχορηγῆσϑαι ρῥγοθδπάδ οϑὺ 1178 
Ὁ 84, αὖ ἡ πρᾶξις, τοὶ ρῥϑυϊουϊαση οϑὺ π πἰμηΐα πϑοϑββια δ ΠΟΤΉΪΠΘ 
Ῥοβοδηΐαν 1179 ἃ 8. 4. ὅ. 7. 

8. οὐ γὰρ ἐν τῇ ὑπερβολῇ τὸ μακάριον: ἴπι|ὸ ἐμπόδιον ἡ ὑπερβολή. 
γ. δα 1118 Ὁ 4. 

ὅ. ἀπὸ μετρίων: βεϊνὰ ἰἱριθαν ποποϑέαθθ οὐ Ὀθαυἑαθα βαμητηδβ α88- 
αἂθ οὖ ρῃ]ομθυυίτηαβ τῶν πράξεων ᾿ΙοΘὈΪ0 ᾿πΐδοῦαβ τυ] παῦθτθ δα 8118 
Ῥοιτηϊίοτθ; πᾶσα ὅσῳ ἂν μείζους ὦσι καὶ καλλίους (αἴ πράξεις), πλει- 
ὄνων (δεῖται) 1118 Ὁ 2. ϑδυηύ οπίπι ῥτοίθοῦο ργορίθυ απδ8 ψϑ}ὺ 8116 018 
γῆς τε καὶ ϑαλάσσης ἄρχειν γνΕ] -- εὖ ἴῃ Βᾶμπα ΔΌΒΙΤΩΙΠΙ απδθϑέϊοηθ 
1890 4. 84 5. οϑὺ --- κύριον εἶναι πάντον. 

6 5ᾳ. θ)ὲ ρταδρούθῃνιασα τηουϊθαβ οὐ Βἷο (,, ἰδεὲν ἐναργῶς “) ἴῃ Θαη- 
ἄθιπι τωοάσηι ἠπαϊοαῦ Αὐἱβῦ. αὰο βοϊϑῦ: ν. δᾶ 1168 ἃ 21. 84--86. -- τὰ 
ἐπιεικῆ νβ8 1 τυοἀοβϑύϊαβ αὐδτη τὰ καλὰ ν8 ὕ. : 

8. ἱκανὸν δὲ τοσαῦϑ' ὑπάρχειν 80. ὥστε δύνασϑαι πράττειν τὰ 
καλά ν8 4. ὅ, ἱ. 6. μέτρια ὅσα τε καὶ οἵ ἰδιῶται ἔχουσιν. ϑιθα ΒουΊρ81888 
Αὐἱβῦ. ορίπου ἱκανὸν δὴ: ἴῃ 60 Θηΐηι ϑϑὺ ταὖ αὐοᾶ γ8 1 γγοροβίψιιμη ϑϑὺ 
ἤθτα ἀϊοαῦ ἀοπιοπβύγαθαιη 6856; πᾶπιὶ ααδθ ἃ τὸ ἐνεργεῖν κατ᾽ ἀρετὴν 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 9. το0ϊ 

Κὸ ὃ βίος εὐδαίμων τοῦ κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐνεργοῦντος. καὶ Σόλων τιῖ9 Ὁ 
᾿ὃξ τοὺς εὐδαίμονας ἴσως ἀπεφαίνετο καλῶς, εἰπὼν μετρίως 10 
τοῖς ἐχτὸς κεχορηγημένους, πεπραγότας δὲ τὰ κάλλισϑ'᾽, ὡς 
ὥετο, καὶ βεβιωκότας σωφρόνως ἐνδέχεται γὰρ μέτρια 

κεχτημένους πράττειν ἃ δεῖ. ἔοικε δὲ καὶ ᾿ἀναξαγόρας οὐ 

πλούσιον οὐδὲ δυνάστην ὑπολαβεῖν τὸν εὐδαίμονα, εἰπὼν ὅτι 

οὐκ ἂν ϑαυμάσειεν εἴ τις ἄτοπος φανείη τοῖς πολλοῖς" οὗτοι 1τῦ 

γὰρ κρίνουσι τοῖς ἐκτός. τούτων αἰσϑανόμενοι μόνον. συμφω- 

νεῖν δὴ τοῖς λόγοις ἐοίκασιν αἱ τῶν σοφῶν δόξαι. πίστιν 

μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα ἔχει τινά, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἐν τοῖς 

11. ΚΡ χεχορηγημένοις. πεπραχότας γροβίαϊαῦ ὥροηρσεὶ. δὲ τὰ] ΚΡ δὲ. 
ὡς} οι. ΚΡ, 18. ΚΡ καὶ τοιαῦτα. 

βϑθβ βαηύ, οὐ δὰ νἱύδιη θϑδαίδμι βυϊβοιθηῦ (ἔσται γὰρ... ϑυᾶ ισίθαν 
ἀοιποπβίγαϊίοπθ ἀβοϊαθᾶ (δὴ) γβ 9 βαα. ἰθβίθβ 8105 ργογοοδῦ. 

11. πεπραγότας ΒΘΚΚ. 5'πθ6 νᾶΐ. [Ιᾳθοὺ οὐ μΐος πεπραχότας 5.10] 
ΞΡΘΏΡΘΙ δὰ 1892 Ὁ 19. Οοιτρθπάστη Ἰἰριῦαν οὐ 81185 ουϊῦ νϑ]αῦ 1169 ἃ 1. 

ἴθ. ὡς ὦετο: ἱπάϊοαθαν ἴπ βθηὐθπεϊδ μᾶο, απδιπαπδτη βατημηδ 6718 
Ῥτοθδαΐαγ, ἴπθββθ ἐδτῆθη αποα γϑούϊιβ ΞΟ] ΟΩὶ ρου ἰαΐαν. Νοίατὶ ἀἰχϑυῖβ 
αὐοᾶ 16 πἰτηΐστη οχίγθτηο υἱΐδθ ΠῚ ἀραθυῦ, γν. 1100 ἃ 10 βαα. -- 
πθαῦθ δηΐτη ξῶντας δαἀτηϊταθαΐαν, 5θα βεβιωκότας ἰαπίατη. 85.864 ἔαθυϊπξ 
οὐ δα: νυἱχ δηΐτη Ασιβύοίθ υἱΐῶ Τ6}}} ΑὐΠΘηἸθπβὶβ, δ]ααδηθατη 561]. 
τουιοΐβ, ἃ Ὁ οὐμπὶ ϑεωρέᾳ, ἀθαθθ Ὀδδίϊββίσηδ, νἹἀθθαΐαν δο ϑο]οη,. 5 

1ῦ. εἴ τις ἄτοπος φανείη τοῖς πολλοῖς: ὃ εὐδαίμων ὃν αὐτὸς ὑπο- 
λάβοι (γ8 14). ἴρβα γϑῦῦα ἰαπᾶαὺ Επᾶ. 1916 Ὁ 6--14 ᾿ἀναξαγόρας ... 
ἐρωτηϑεὶς τίς ὃ εὐδαιμονέστατος, οὐϑεὶς ““ εἶπεν ὧν σὺ νομίξεις, ἀλλ᾽ 
ἄτοπος ἄν τίς σοι φανείη“. 

16. τούτων (τῶν ἐκτὸς) αἰσϑανόμενοι μόνον: τῶν ἄλλων γὰρ 
οὐδ᾽ ἔννοιαν ἔχουσιν ἄγευστοι ὄντες (Ὁ 16). Τὰ ἐκτὸς βαθὺ ὑπᾶθ αἵ 
σωματικαὶ ἡδοναὶ οομηραγθηξα, απ886 γαϊσοὸ οὐ μόναι γνώριμοι βαπὺ 
(4168 Ὁ 85) οὐ τιδχίτηθ νυἱαθπξαν ἀρρϑέθηαδθ 6886. 

17. τοῖς λόγοις 1. 6. ΘΟΠΟΙ ΒΙΟΠΙ οὐ ἀθβπιθίοπὶ αἀαδτὶ γ8 8. 9 Ῥεῖ- 
ἔθοϊτηιβ. ὅ1ὸ ὃ λόγος δγαΐ 6. ὁ. 1098 Ὁ 81. 1099 Ὁ 2. 

11---95. πίστιν μὲν οὖν... ὑποληπτέον. Οποᾶ τορϑτύστα αὐϊάθτῃ 
αὐδθύθηο ἐθϑυϊτηοηίοαθ βαρι θη ἰββίταοσυιτη ἥστηδύατη οβϑῦ, οθυΐαπι ἤάθυα 
ὕπτη ἀθιατα ΒΘΌΘΌΪ, 51 δὰ ἀβᾶηὶ υἱΐδθ (τὰ ἔργα καὶ τὸν βίον νΒ 19. 
30. 21) τοϊαΐπην ἱπᾶθ σϑυιπὶ 6886 ργοθθίαπι ἕπου. --- ΠΘσθπὶ μᾶπο δὰ 
ὉΠδΙΠαπδΙηα 16. Πα Ϊὰ5 σΘΠΟΥΒ απδθβέϊομθηη ρουἐϊπθυθ ἀρρατοὺ, οὖ Ἰθοίτηιβ 
5Β1Π}11}18. γϑῦθδ, αὐδιηαθπδτη ἷπ ἃ] Ἰὰτὰ Ρδτέθιη βρϑοία θαηῦ, βαρτα 1112 ἃ 84 
τ. γ. (οἵ περὶ τῶν ἐν τοῖς πάϑεσι καὶ ταῖς πράξεσι λόγοι ἧττόν εἶσι 
πιστοὶ τῶν ἔργων). ὅϑ'ἴη γοῖοὸ τορυΐανουῖβ ααϊᾶ ΒΕ. 1. ἀραΐαν, Βασα τη8]6 
μᾶθο ἰπ ὅπ ορϑυῖβ τηοπθυὶ οοποθᾶθβ. ϑϑηξθπέϊα θπΐτη 1118 γ8 8. 9 ὅτι 
εὐδαίμων ὃ βίος τοῦ καεῖ ἀρετὴν ἐνεργοῦντος, τούτῳ δὲ μετρία τις τῶν 
ἐχτὸς χορηγία ἵκανή 5βατητηδπι ᾿ηβυϊξα ! ομΐβ Αὐϊβυο θι θα ἴῃ 86 οοπθϊπϑί. 
Ηδμο ἰσίδαν τὸ νἱξᾶ οὐ ἀϑὰ δχρουϊαύασ, βηϊξᾶ Ἰᾶτα ἀοοθμαϊ ορθγᾶ, βομο]ἃ 

αἰτατἐὐαγ. 
40 ἢ 



{08 ἈΒΙΒΞΤΟΤΈΠΙΝ ΕΤΉΤΟ. 

1119 πραχτοῖς ἐκ τῶν ἔργων καὶ τοῦ βίου κρίνεται" ἐν τούτοις γὰρ καὶ 9 

δοτὸ κύριον. σκοπεῖν δὴ τὰ προειρημένα χρὴ ἐπὶ τὰ ἔργα 
Ἁ Υ ᾿ 

καὶ τὸν. βίον ἐπιφέροντας, καὶ συναδόντων μὲν τοῖς ἔργοις 
3 ΄ Ἁ ’ ς ’ Ἂ' Ἁ Ἁ 

“«ἀποδεχτέον, διαφωνούντων δὲ λόγους ὑποληπτέον. -- ὁ δὲ κατὰ 
νοῦν ἐνεργῶν καὶ τοῦτον ϑεραπεύων καὶ διακείμενος ἄριστα καὶ 

»Ἥ-- 
τον 

19. ΚΡΜΡῸΟΡ πρακχτικοῖς. 20. σκοπεῖν δὴ] ΚΡ δὴ σκοπεῖν (ΤΡ ΜΡΟΡ 
σκοπεῖν δὲ). 21. ΚΟΝΜΡ φέροντας. 29--89͵, ὁ δὲ κατὰ νοῦν -- 
εὐδαίμων] ν. ἀῃποῦ. ; 

19. 230. κρένεται -- σκοπεῖν χρὴ. Κρίσιν ἰαϊοτη γ6] σκέψιν τϑοῖθ 
αὐϊάθηη πο ἔμοϊθὺ ηΐ81 ααἱ 50 ἀγαϑὸς κριτής --- ἔμπειρος ὧν τῶν κατὰ 
τὸν βίον πράξεων αὐτός τε κατὰ λόγον τὰς ὀρέξεις ποιούμενος 1094 
Ὁ 21--109ῦ ἃ 11. ϑ'οα νἱᾶ ἀπδδὶ απδοάδτη Ὀγθυϊζου βἰσιϊποαίατ: αὐ 
οογΐδηθ 5ἰῦ οὖ θχρϑαϊΐῳ, ἂπ ἀπρῖα ΤΥ 86 τηυ] ϊβαπιθ αὐδθϑυϊοηϊθαβ ΟὈ- 
Βθ0588, ΠΟ δι αὐϑουϊθαγ. [ἃ ὙΘ1Ὸ ἀρθυύαση, Ποὺ 88] ῦθπι ΥὙΘΥῚ σΘΠῸΒ 5] 
ξαθυῦ Ἰηγθηύαπιῃ, ἐξ ἐπαγωγῆς ἴογθ ἱπνθηΐαχῃ. 

21. 32. συνᾳδόντων --- διαφωνούντων : 6 στατητηούϊοῦ γαὐϊοπθ ἀΐοθη- 
ἄστη ογαὺ συνᾷδοντα -- διαφωνοῦντα. ὃϑοᾷ ἀϊδῦθηθϊ5 115. απ οοπ]πποίῶ 
βαηὺ τοἰαγαδύδατια ογαύϊομθ ρϑηθῦνιβ ἃΌβοϊαα8Β βαδτὴ αὐϑηδδιη νίτῃ 
Βαθρῦ. 

ὅ. 1179 ἃ 22--82. 

Ῥογογδύϊομθιι πᾶπο γοοδυϊτητβ; ϑὺ οϑὺ ρϑυουαῦο, 8ἱ σϑπαΐπα θοῦ. Θαοὰ 
Θηΐμὰ ἰηΐθυ θῶ απαδ8 ΟΔΡΡ. 7. 8 ϑυϊούῳ βυαηῦ βῶπθ ρυϊποῖρα!θ νἱαθαῦαν 
(ν. δὰ 1177 ἃ 18), 14 ργορίθι. 858 π60 ρῬχυορῦβθυ ὑ]]ῶπὶ ὀουυσι αἀπᾶθ Πποπβ- 
αὰθ ἴῃ οἂρ. 9 ἀϊοία βαπὺ ταϊ!ομπθιη Πδια βἰπθ σγωνγιίαθθ ἤογο ἃυραμηθηΐο 
οοπῆντηδίτιν: ϑεωρητικὴν γὙ6] τοῦ σοφοῦ 6586 Ὀραἰιὑπαϊπθοιαι; αὖ ἴῃ Βᾶο 
βθηύθηὐϊ δοαυΐθβοθσθ νυἱάθαθασ πηΐγθυβῶ αὐδοδύϊο οᾶρρΡ. 6--9. -- θα 
γἱᾶθ' ααᾶ ἀπθιξαύϊοπθμι τπουθϑηῦ. Τἀόηθῶ αὐδπὶ τηδχίτηθ θῶ ῬΥΟΧΙΤΏΘ 
απ θοράθηξία, ν8 117-22 ογσϑηῦ, αὐἱθὰβ πο ἰδηύατη ΐ8 ΟΡ. 868. υη]- 
γΘΥΒῚΒ ὐμοὶβ ἢμπ18 ᾿πηρομογθίασ. Αα Πᾶθ0 γϑῖο, αὐὰτη 181 γ8 22 Ῥϑὺ- 
σαΐαν ὁ δὲ κατὰ νοῦν ἐνεργῶν, Ῥ6Γ ρῬατίϊουϊαμα δὲ δαἀ]απριθαν αποᾶ 
τούϊοηϊ ααϑουθΠαΪ οἱ αἀπ8θ τηο040 σοϊητηαθπάδῥα, θϑὺ ρῬᾶθπηθ θϑὺ οοπύγαυϊ τη : 
αὐἱᾷ Θηΐη τηϊηὰβ ἐκ τῶν ἔργων καὶ τοῦ βίου (γ58 19) ροδβδῖῥ αἰ)αδιοδνὶ 
αὐδτῃ τὸ ϑεοφιλές (γ5 34. 80) ΠΙχίτηθβ ῥγδθίθγθα δὰ γυ8 1 οδριύθ 9 
ΑἸ ουθηθίαμα ᾿πῦθυ σθπθτῶ νἰσθα 8 ἔργ οὈ]ὑθυδύδπι 6880, θϑηάθιηατιθ 
οὔρὶθθ 10 πθοθββαυο ροβύροηϊ ἱηγθηΐθααβ. Νατη Ἰρὶσαν οοπάποθθαῦ μον 
αὐγαμπηατιθ. οῶΡ. ποηπ]18, ᾿πέθυροηὶ ααἱθὰβ αἰ θυῖα8. ΡΘΠΘΥΙΒ --- βαρ ηὐϊδ8 
--- βατηχηδ, αἰρτίαβ ἴῃ τπθιλουῖδμη Τυοοδγθῦαῦ αὐδ δι Αοοθάϊῦ ᾿ρϑδγατῃ 
βθηὐθηὐϊδυσιη αὐδϑ Η18. γ88. ἸΘρΊηΒ ταῦϊο; αὐδϑ, 81 νἹἱαθϑηύ ΡΟΒΒΘ 
Αὐιϑίοίθ!ῖβ 6588, ὕβιαθῃ δα υδπδαμη ἃ ππηϊγουβῶ 6]08 τϑύΐοπθ γθοθᾶθυθ 
ΠΘΡΘΤΙ ποὸπ Ῥούθϑύ. Αὖ ϑαθᾶθπι Ῥϑυμη]θ8, ααἱ δαὺ Χοπορμποπίθασα δα 
ῬΙαϊομίοαμπι ϑοοταύοτα οἀπιγαθαπίαν, δὺ ἴῃ Ῥσοταῦα θϑβθηῦ οὐ ρίδθ νἱᾶθ- 
τϑηθαν ΠΘΟΘβΒ6' οσοῦ. Θαϊᾷ ἰρίθαγ, “581 δθηῶ τηᾶπι πὰ δἀ]θοΐαθ βἰπὺ 
γ. δὰ 1162 ἃ ὅ. : 

28 8. καὶ διακείμενος ἄριστα καὶ ϑεοφιλέστατος: οὗ --- οὐ. ΑἸ θτατα 
Θηΐμ (διακεῖσθαι ἄριστα τὸν τοιοῦτον), αποπίδμι ΟΡΘΙθτ 18 ἀδῦ τῇ κρα- 
τίστῃ ἀρετῇ 1111 ἃ 18, Ἰωπιῆαπι οομβύαδ ; αἰύθσαμι (ϑεοφιλέστατον εἶναι 
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κυ ϑεοφιλέστατος ἔοικεν εἶναι" εἰ γάρ τις ἐπιμέλεια τῶν ἀν- τιἴϑ ἀνὰ 
ϑρωπίνων ὑπὸ ϑεῶν γίνεται, ὥσπερ δοκεῖ, καὶ εἴη ἂν εὔλο- 50 
γον χαίρειν τε αὐτοὺς τῷ ἀρίστῳ καὶ τῷ συγγενεστάτῳ (τοῦτο 

δ᾽ ἂν εἴη ὁ νοῦς) καὶ τοὺς ἀγαπῶντας μάλιστα τοῦτο καὶ τι- 
μῶντας ἀντευποιεῖν ὡς τῶν φίλων αὐτοῖς ἐπιμελουμένους 

 χαὶ ὀρϑῶς τε καὶ καλῶς πράττοντας. ὅτι δὲ πάντα ταῦτα 

τῷ σοφῷ μάλισϑ᾽ ὑπάρχει, οὐκ ἄδηλον. ϑεοφιλέστατος ἄρα. 80 

τὸν αὐτὸν δ᾽ εἰκὸς καὶ εὐδαιμονέστατον" ὥστε κἂν οὕτως εἴη 
ὁ σοφὸς μάλιστ᾽ εὐδαίμων. 

24. εἶναι] οἵη. ΚΌΜΡΟΡ.. 24. 2ὅ. ΚΡ τῶν ἀνθρώπων. 26. καὶ τῷ] 
ΚΡΟΡ καὶ. 81. δ᾽ εἰκὸς] ΚΥΜΡῬΟΡ εἰκὸς. 

τὸν αὐτόν) πογυχα 1Ππ απὸ Πδ66 ἀτρσατμηθηὐαίο βρθοίαξΐ: ϑεοφιλέστατος 
ἄρα ν8 80.0 Θεοφιλὴς ἂρ. Ρ]αῦ. 18 οβὺ αὔθ 16 Ταβύπτπη γοοαῦ 
ἘδΡ. 1 012 6. 

9ὅ. ὥσπερ δοκεῖ (εὔλογον): 58 015 πἰτηΐστιτη οατὲθ Βᾶθο αἸοπηΐαν, 
ὦ 1118 Ὁ 1--28. Ἐβ86 γϑῦὸ αἰνϊηϊίαβ ἐπιμέλειαν ϑοογϑὶῖ ψαϊάοτε ΟΧ 
Ἰρϑῶ Βουηηῖβ παξυτᾷ ΘΟ] στον οὐ τῷ οογξαμι οϑὺ αὖ Ηἶπο ἀθῦτῃ οὐηηΐδ 
ΒΟΙΧΘ Ῥγοθϑῦυῦ Χϑη. Μϑπι. 1, 4, 11--14. 1, 1, 19. οὗ ΤΥ, 8, 8 5αᾳ.; 1ὔθτη 
Ὡρ. ΡΙαῦ., 51 βἰπὺ αἰ], οἰβοῖξαν ὅτε οὔτε λανϑάνειν οὔτε βιάσασϑαι αὐτοὺς 
δυνατόν Βθρ. Β8066. Θαυϊὰ αὐυοᾷ 'ἰπ ΜΜ. ΡτῸ ἀθβαγὰο οϑὺ ααοάοππαυο 
1 6586 πθατιθαὺ ὨΪΒῚ ἀθὰβ βιὺ φαῦλος κριτὴς καὶ οὐ δίκαιος οὐ ἐπιμε- 
λούμενος τῶν φαύλων 1207 Ε θ--͵Ἴτ. 

28. ἀντευποιεῖν: εὐεργεσία γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι τούτων ἃ φίλα 
τινὶ ἢ συγγενῆ (γ75 26). ᾿ 

29. καὶ ὀρϑῶς τε καὶ καλῶς πράττοντας. Θαοάᾶ ρει οϑὺ καὶ ρο- 
ἰουῖ 6886 ,(,δΕὐ οπηπίπον, αὖ Βαρίθμβ ῃΐο νοοϑῦυσ ἴθ απὸ οὖ πηΐγουβδ 
οὐμίοα νἱγέαβ ἱποϑῦ. 86 ἰΐθιη σϑούθ ααἱ υἱΐατη ἐν τῷ ϑεωρεῖν ἀορσὶῦ 
ἐπιμελούμενος τῶν ϑείων (γ5 28) αϊοοίαν πράττειν καλῶς: οὐτα ΘΗΪΠῚ 
ΟἸμΪἷ5 οὗ οχογοϊζαῦο πρᾶξις αὐϑοάδιη. ύγυχη μἴο ἀϊοαῦαγ, ρτὸ τϑίϊομθ 
Βα]. 1. Θαυϊάθτα πὸῃ αἸ)παϊοθιη. 

81. τὸν αὐτὸν δ᾽ εἰκὸς - αυἱ8 Θπίπι Ὀθαΐπβ, 51 ποπ ὁ εὖ ποιούμε- 
νος ὑπὸ ϑεῶν (γ8 28) 

81. κἂν οὕτως: Ἰᾶτὰ Θηΐτη Ὁ] αποξΐθ5 ἰάθιη θυϊοΐασα οϑῦ, βἰαυϊάθιῃ 
ὁ σοφὸς οδβὺ ϑεωρητικός: 1111 Ὁ 94. 1178 ἃ 1. Ὁ 1. Ὁ 82. 

ΕἾΠΙ5 Ἰτηρουϊίαν ἘΠΗΪοΙβ, ὑσαμδιδαβ δα Ῥο!ὐϊοα ραταύαγ. 1179 ἃ 88-- 

1181 Ὁ 28 (Κ 10). 

φιεορίαηιν ΕἸ ]υϊοὶβ ηνΐγιιβ τα ργοροβίξινην δὲ τὲ βοϊαρένν Πιοηιοβέα, χάνι κέ 
ὀπδίδίαί υὐγένδ, τὐγαθην αὐΐλις γοβέαξ πὸ Ἰαΐοαξ φιάπαηι υἱᾶ αὐ γταΐΐοηα ἢο- 

ηιῖηιθ8. αὐ ΠιοτιἜβἐαΐοηι αὐαιιοὶ ροβδίηέ ---1119 Ὁ 4. Τηβέϊειυἐϊο οηΐηι οηυνυΐβ 
τοὶ οἰΐαηι ααϊιογξαίίο ραγιηι αἶα αρια 608 ἑαηένην υαἱοέ ψιυὶ ἐρδὶ αα 
ϑέναὐιη, γεοέδ Κογυ  --Ὁ 18. -- Οφιίην ἐρίξιν ἐγία δὲηὲ τρια υἱγέιι8 
παβοαΐμ" (βοϊοηέϊα, ἐηάοῖοβ, αἰβοὶριἵηα), σομβοηξαμθηι, φιαωπαοηιμίάθηι 
βοϊορμ τα ποη ἐξα ηνιέμη, ργοβοῖϊέιν, ἐμάοῖοβ ὑθγοὸ παΐμγας Παν ῬθΉ65. 08 
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ῃ 

δι γι 
ΠΕ ἄρ᾽ οὖν εἰ περὶ τούτων καὶ τῶν ἀρετῶν, ἔτι δὲ καὶ φι- Κιὸ 

88. δὲ καὶ] ΚΡΟΡ δὲ. 

ἘΡΕ ϑιυηληναρι τοὶ α αἰδοὶρι γα οϑροοίαγί, χαθ αὐ οἩλγ68 ρον ἐτηθαΐ οἩλι68- 
αια οἱ αὐ. 8οἰθηέζαρ τἰϑύὴν αρίοβ γοαδαξ --Ὁ 81. δᾶ αἰβοὶριζγναην δαην 
χιναῖτ οριι8 68,, χιιᾶ ον, ἑαγάνην ἃ ριιογῖβ γϑοΐθ οαμμοθγζμν 86 967 ΟἨ γΘΉϊ, 
υἱέξαηιν οοη γυθαγίνν, ὡρραγοέ ποῖ 7076 ηιϊἱϑὲ Ἰοσίδιι8 81, ἐηιροϑβίέα ---1180 
ὃ ὅ. (Νεο Ῥογρεγαηι. οογιϑούνγ: ορογίογο ἔγ, γορυδίίοα αὐἀηιογογηθην 6886 
οὶ ραγοαμέ χιυὶ ϑοη ηιογαὐδ βιηξ, θαϑύϊραὐϊογθηι χα πον οδοαϊοηξοβ 60 
Θοηογ6 ηιοϊοβίϊαθ ἀοϊογίδυθ χοᾶ ηιαωΐηιε πμογγοαηέ αὐβοϊαγένγ, ἀορηίψινο 
οαρτλέϊα ἀοηυϊγινἑογοην χυα ρογαλἐἑ 6 ηιοᾶϊο ἰοϊανένν -- ἃ 14.) 

1 σίθιιβ ἐρίένν" αἰδοϊρίήγαθ οαιιδα Οριι8 6δὲ, χινίδιιβ υρρυΐβ θὲ υἱδ ἐηδὲξ 
οὐ αὖϑιν ἱγυϊάϊα --α 34. δύνν αἰϊοιδὲ --- τὰ χιιοᾶ ραϑϑίην ἢ --- ἰοργίδιιδ 
οἱυϊέα δ γυΐΐα Ἰναγινν γϑγυην Ομ 65ὲ, υἱάοαμέ ργίναϊέἑ οὐὐ βιυὶβ χιυΐδηνιο 
χιιαγάννηι βογὶ ροβϑὶξ δι Ποϊαγιὲ ---ἃ 838. Ν'ίδο ἑαηιθη, Τ᾿, τ ἤοσ ἨνΉΟΥΟ 
θόη βιυμραγίιν, οάάθηιν εἰ αγὲο υϑῖ 8οϊοηα φανοῦ ροίογιννέ χα ὄρ γ6- 
γιιδιϊοῦ δογαθ ἴθρο8 Κογιέν. Ομ αηιφαην οθηΐην ὑδγην δὲ, ἕμι ργίυα- 
ἑαηι δἰγιιυογιν ογιὐἐοηθηι Παῦογ 6 χο ριρίίοαθ οηυγΐννην ργαδϑίοέ (Ὁ 8 

: ΄---18), ἐνύην 6886 χιυῦὶ σοηογαῖϊὲ ἐοίίιι8 σοηογὶβ σοσητέϊοηα οὐϑαΐ 8 γηρυϊδ 
᾿ χιυϊδιιδάαην γοῦιιβ θθηα ργουϊάθαημέ (Ὁ 18--- 28): ἐαηιθη, οοΥ ιν 68ὲ Ἠ6 ϑ8ῖη.- 

σιογυήη φιυΐάθην οἰ αηιν ἐνυέο οοηιηυϊεἐϊ ρο886 ηιῖβὲ ἐϊβ χυνὶ υὐγυϊυθγ δὲ σΘΉΘΥ 8 
βοϊογυἐτα βαὐδδ 8ϊγυὲ ἐηιδινέὶ --Ὁ 28. ; 

ΤΠ αγιθ χιορΐαην οὐ βωρέ Πογιϑβεϊ 8οὶν βίηφι 8οὶν ΟἸΥγ.68 Οἴγ68 608 γεὶ 
φῬφγαθοβδ ορογίοέ χὶ νομοϑετικοὶ βηέ, φιαογοηάνην ψο Ῥαοίο ηχιυὶβ ουαδαΐ,. 
νομοϑετικὸς ὑεῖ πολιτικός: ιίαθ γ68 παμα βαη οωροάϊέα υἱάοθίιν. Θυυὶ 

ἊΝ οηΐην ἐρϑὲ την αὐηυϊηϊδιγαπαᾶ,. γοριυδίίοα τογβαγέν", τος φγοβέογιν εὐἰαην 
ογ μοναὶ αὐέοην ἢδὸ φιυϊάφιαην ργαοίονγ σοῃϑιιοίαέγθην υἱέας οαἰδὲθ Ῥγαο- 
δογέ, ὠπᾶθ αἰϊδοαηΐ ---Ι181 ἃ 12, δορ]ιδέαβ ὑόγο, χιυνὲ γοηιούϊ ὦ 8016 οἱ 
ριϊυογο οὐ πα ὧδ γὲ ἰἰθογαϊἝβδίηιθ ροϊἑοογηένη", συν αἴέα ἐμν αὶ ἐρδυύηι 
ἐσηογαηέϊαθ αγριῖέ χοα ριωξαρέ, ἰοσιθθι οφθημρῖῖβ εὐγναηυνο οοἸθοὐἐ8 οὐ αὐ 
δοϊσονάννην ργοροδιὶἐἧθ αοἰαηῆν 6886 γϑην --ῶ 11. Ομ αδβὲ οὐϑοιγηην 81, 

δαοηιρίογινη, τινι ει έγιθηι οὐὐϊθην χιυϊθηι 6886. οὲ ρογιεἐϊβ οἱ ἐηυρογ δ, αὐ 
608 ἐαρένην χα ργοθαπᾶα ϑ8ύηΐ ἐρίου 86 οομοίμναγιέ γοοίθ ἀοϊφθ)6 ηυυῖ 
μἰέγο 7αην εὐγυϊυογϑαην τοὶ γαϊϊομθηι ᾿ογίη ---1181 Ὁ 12. 

Εὔγρο πουᾶ φᾳιναθδέϊοτα, Ορι8 68ὲ, χιιᾶ αὖΆ οἱ Ἰοσιην ζογοηἀαγιην οὐ 
οηυηΐηο γοΐριθδίίοας ογαϊηαπᾶαο ἐγαδαίνν. μά ἔην γὸ φιοηιοᾶο ργοοθαθΉ- 
ἄνίην 6886 υἱαδαΐιν" ργασδογίθιξιν ---1181 Ὁ 28. 

Ὀἰβραύαῦϊο βὰο Ἰοοο ἀΐρμῶ, στων ββίτηδ, δῸ ἴηϊδίο ἀϑαὰθ δα ἤπθιῃ 
οοτΐο αὐδϑὶ συδᾶι ἱπορᾶθηβ οὖ ἰΐω δἱαθογαύω αὖ 118. ρούϊιβ ααἱ Βαδιῃ 
τοῦαπι ποίδίαπι βαδβαιθ οορὶυαθίοηθθ βθοῦπι ὐθα!οτϊπὺ ᾿τηροθαϊίω οὐ ἀπ ἢ- 
ΟἾΠἸ5. 6588 νἱἀθαῦαν ααδπηὶ 1115 ααἱ Αὐϊβύούθ θη δαούογθιῃ δαδίαπὺ ργᾶθοθ 
Ἰοαπθοηΐθιη. 

88--ὐὉῦ 4: οχογάϊαη αὰὸ Βᾶθ0 απδοϑύϊο βαὐϊβ ἥτιηο υἱποῦϊο ΟΠ 
ἘΦ ϊθουαμα. ΘΟ Ρουθ οοραϊαύαν. ΒΘοθηβθηθαν ῬΥΪπησιπι ῬΥΊΟΥΘΒ Ρατγύθϑ Ροτ- 
Β:]Θγὰ ἴῃ τη) 80 Βαρτῶ 1116 ἃ 80, Θοάθιῃ οὐϊηθ (περὶ τῶν ἀρε- 
τῶν --- φιλίας --- ἡδονῆς) ατοὸ 111885 Ἰορίπιαθ; τη040 τὖ ὈΥΪπΠιῸ 0600 οοΙη- 
τηθτηοτϑῦμ αποᾷ υἰδίτητιμ ὑγϑούαθαμα δῦ: περὶ τούτων θῃΐμ (ἃ 88) Ὀγθ- 
νἱδον ἰπὐουρυθύθυϊβ περὶ εὐδαιμονίας. Νέδα οοπύτα ταῦθ θϑὺ αποα γθυθ0 
ἰαπύαμη ὡᾷ οδρρΡ. 0--9 τϑβριοινασ; πθὸ ρῖὸ θῶ νυἱῶὼ αὐ ρμοιρῖθαν οχ- 



ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. Π1Β. Καὶ 10. ΤῈ} 

 κιολίας καὶ ἡδονῆς ἱκανῶς εἴρηται τοῖς τύποις, τέλος ἔχειν τιῖθ «34 

οἰητέον τὴν προαίρεσιν; ἢ καϑάπερ λέγεται, οὐκ ἔστιν ἐν (᾽ “- μετ. 
" - “« ΑΨ γΓιξζνν τοῖς πραχτοῖς τέλος τὸ ϑεωρῆσαι ἕκαστα καὶ γνῶναι, ἀλλὰ ιιτὸ ν' «κι κων: 

- Ἁ , 3 , 5 «" Ἁ Α 3 - ρ κ Ἁ 4 

μᾶλλον τὸ πράττειν αὑτα. οὐδὲ δὴ περὶ ἀρετῆς ἵκανον τὸ ;... κω... δ΄ 

εἰδέναι, ἀλλ᾽ ἔχειν καὶ χρῆσϑαι πειρατέον, ἢ εἴ πῶς ἄλλως ;.-.. 
ς ἀγαϑοὶ γινόμεϑα. εἰ μὲν οὖν ἦσαν οἱ λόγοι αὐτάρκεις πρὸς 

8ὅ. γοβὺ προαέρεσιν ΒΘΚΙς. Θομητηδ,, ροϑὺ αὐτά Ὁ 2 βίρππι ἰπἐθυτοσαίϊο- 
πἶβ. λέγεται] ἔοτῦ. λέγομεν. 

4. ΚΡ γινοίμεϑα. 

οὐϑαίίοπθ οσοῦ. τα οηΐπὶ ααἱ ἃ οοπύθπαιϊν αὖ οορὶίαϊαι, ἴῃ τουιηι γου]- 
ἑαΐθι ἐγαάποδηΐαν, οομβθηξϑηθαμπι οϑῦ 118. Ἰὼ πὶ σοηξζθηὔαμη 6886 αὐ δὰ ς 
τὸ ἀνθρωπεύεσθαι (1118 Ὁ 7) βροοίαῃῦ, ἀϊνίπδαιι 1Πῶπὶ βαριθηὐίατη ὈΘδ- 
ἀϊδαΐθιι ἴῃ δ] τϑιηρὺβ αἸθυτθ (ν. δὰ ἃ 32--- 89). 

84, τοῖς τύποις (εἴρηται): ἄθοῖθβ τυθυηη] ἴῃ ΝΟ. ρῥγϑθίθυ ἢ. 1. 16- 
σθγα γοοδθυϊυτη τύπος, 568 ΒΘΙΏΡΘΥ ΠΠΠΊΘΙῸ ΒΙΠΡΌΪΑΙΙ τύπῳ: ἴῃ ΡοΪ. 
ΒΘΙΏΘΙ γοὶ εἰπεῖν τοὺς τύπους περί τινων τορουϊναν 1341 Ὁ 81. Βθγὰμη 
ταῦ] ὐὐαἸηβ γ85 88 5. ἴῃ ΠΌΙΩΘΙΟ Ρ]ΌΓΩΙΪ ταὐϊοπμθιη ΠΘΌΘΥΙ αἰχϑιῖβ. -- 
Οούθσαση ρουΐθούστα οριβ (ἡ προαέρεσις γβ 86) πὖ ἱποποδύαμη ογαῦ: ἀγα- 
πητὸν περὶ τοιούτων καὶ ἐκ τοιούτων λέγοντας παχυλῶς καὶ τύπῳ ἐν- 
δείκνυσθαι 1094 Ὁ 19. . 

86. ἢ καϑάπερ λέγεται: πο τνυϊσαΐαμη δ] ασιᾶτη ορὶπίοπθιι, βθα 
βαδτη ἰαπᾶδγο νυἱάθέυν Αὐἱδῦ. αὐαύτῃ ρουρὶῦ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς πρακτοῖς 
--"» 2. γιάραβ Ἰριθαν ΔΉΠΟΠ βου ρβουὶϊῦ καϑάπερ λέγομεν. Νϑξμηιν 81 ἴῃ 
ἐ8}1 τ ἐθιηρτιβ Ῥυϑθβθῃβ δϑῦ --- Ἰἰὰ αὐπὐοᾶὰ Βαπᾶ γαγο δύ --- σθῆθυθ δούϊνο 
(φαμὲν λέγομεν) αἰ! 5Βο]6ῦ, π60 Ῥᾶββῖγο: θουιτῃ Θηΐτι ἸΟοΟΥαπι ααἱ οοπέτα 
ἴαοοθγτθ υἱάθηΐασ, σνϑὶαὺ ἴπ ΝΊΟ. ἀππβ 1167 Ὁ 8, καϑάπερ καὶ λέγεται“, 
αἰΐα, γαΐϊο οϑὺ. --- - Θυοα γϑῖὸ συβ 8ὅ---Ὁ 2 οβῦ, ρυϊάθιι ἀϊοίατη θοῦ δίατπθ 
γϑοῦϊαβ ἀϊούππι 1108 Ὁ 26 ἐπεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγματεία οὐ ϑεωρίας 
ἕνεκά ἐστιν ὥσπερ αἵ ἄλλαι --- οὐ γὰρ ἵν᾽ εἰδῶμεν τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ 
σκεπτόμεϑα, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἀγαϑοὶ γενώμεϑα... ϑδᾶπδ Θδηΐπι ἀϊδραύδηθι 
περὶ τῶν πρακτῶν οὔπι ΟΠΠἷπῸ ἔππι μδο ορ. ῥχοροβίίαμι τὸ ϑεωρῆ- 
σαι καὶ γνῶναι (Ὁ 1) 86. πῶς κατοκώχιμοι γενήσονται ἐκ τῆς ἀρετῆς. 

2. οὐδὲ δὴ: δῸ ᾿ἰπἰξῖο Θοηΐτῃ -- υὖ 6Χχ α8ὰ δύ -- βοηθθηύϊα ροὐϊ8 
αὐδηα ἱπέθυγορσαῦϊο αἰδθυι τ ἢ (ὦ 85) οτϑῦ. Θαδιποῦτθπι πύου ραπούϊοπθιῃ 
Βεοκκουίαπαμι ροβὺ προαέρεσιν τηπύαγίμλαβ. 

8. ἢ εἴ πως ἄλλως ἀγαθοὶ γινόμεθα: φοΐαθρειῦ οπίπη ἕω 6586 αὖ 
οοπδύπβ 1116 (πειρατέον) ἸΥγὶδ8 510, Πἰδβὶ Ῥυΐα5 8Π]Ι͂απὸ τηοᾶο δὰ Θχρϑυῖθη- 
ἄππη βἰηῦ ρυδθραγδίϊ. 

4 ---18, τῶν λόγων φιϊΐάθηι ἨΟΉ, 6586 δαηὶ υἵὴν εὐ ἐρϑὲ ροβδίηε Ποηυῖ- 
μ68 ἵη, αἰἱοϊοηθην χιαϑὲ υὐγέιἐϊδ γοαίσογο. ἘΠ ὑγσὶθτιβ 11118. οδιιβ18 πὰρ 
γίτίιβ δχβίβίθσθ υἱάθίυν (φύσις ἔϑος διδαχή γ8 20) αἸξίτηδ, ρῥυϊσσατη οὖ 
ῬΘΥ 86 οοπδιαἀογαΐασ, αποπίατη ἀ6 1Π|4 'ἴρ80 Ἰᾶπι Ῥυοοθπῖο ἃρθΌδαΥ: 
ααστῃ οπΐτα οὐπούϊ Ηὶ 1]. οὖ ἱρβὶ δἰπὸ λόγοι, ργοΐβοϊο, 58ὶ οἵ λόγοι βαὺὶβ 
γαϊογθηῦ, τέλος ἂν ἔχοι ἡ προαίρεσις (ἃ 84). Ἐϊδηΐτα ἴῃ μδο απϊάθτηῃ 
αὐϑοβέϊομθ σθπθιῶ τῶν λόγων αὐδ8 88Πη6 5818 ἀΐγουβα βιιπέ, βῖνθ τὸ τί 



112. ΔἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙ5 ΕΤΉΪΟ. 

ἐγλλὶ ἐμ ὑπανῦ τὸ ποιΐσαι ἐπιεικεῖς, πολλοὺς ἂν αισϑοὺς καὶ μεγάλους δι- κιὺ 
κΝ κωλ ἰαῖθς δ... 

πως ἘΞ χαίως ἔφερον κατὰ τὸν Θέογνιν, καὶ ἔδει ἂν τούτους πορί- 
ἀρϑαῦ ΤΣ γυναι εὐὸνΝ τν σασϑαι νῦν δὲ φαίνονται προτρέψασϑαι μὲν καὶ παρορμῆσαι 

ῇ τ τῶν νέων τοὺς ἐλευϑερίους ἰσχύειν. Ἶϑός τ᾽ εὐγενὲς καὶ ὡς 

Ὑμθι ἀληϑῶς φιλόκαλον ποιῆσαι ἂν παρα ἐκ τῆς ἀρετῆς, ες. 
Γ᾿. ΝΜ τῶν χκος ἐδ δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖν πρὸς καλοκαγαϑίαν προτρέψασϑαι" 

ὅ. μεγάλους] οι. ΚΡ. 6. ΚΡ ϑεόγνην. 8. ἰσχύειν] ΚΡ ἴσχειν. 
9. ΤΡΝΡΟΡ κατακώχιμον, οὐ παροὺ ΒοκΚΚ. κατακώχιμος ΠΌΠ0 (αὖ νἱά.) 

. ἸΙΡΥῸ δανουβαηΐθ 1269 Ὁ 80. 1842 ἃ 8. ὅ72 ἃ 82. ᾿ 

ἐστι αὐδουϊθαν νουϊαβατθ τοὶ οβύθπαϊξιν βἶνθ προτρεπτικοὶ ατᾶδπι βαηῦ 
οὐ παρακλητικοὶ (Ὁ 7. 10. 1180 ἃ 6. 7), ποη αἰδοογπαπίαγ, Οὐδιηατδπι 
ὉΠ αυα αἰδονθ, αὔττια τῷ πείϑοντι (Ὁ 28) δὴ τῷ διδάσκοντι καὶ ϑεω- 
ροῦντι Δ] αὐ ἐγ θαδβ νο]ῖθυθ εἰδότας τϑᾶδθυθ δὴ ἀοοθπᾶο εὐπειϑεῖς. 
Νϑαὰθ 1ᾷ Αυὐἱβῥούθιθυα 8ὰ0 ἸοθῸ ἑαρτοθαὺ, απὐαπύστη δα τϑούαπι ἐϑισμὸν 

: Γαοοτοπὺ οἵ λόγοι: γοϊαῦ 18 ὧ 38 --- 82 ὁ φαῦλος εἰς βελτίους διατριβὰς 
τ ἀπαγόμενος καὶ λόγους κἂν μικρόν γέ τι ἐπιδοίη εἰς τὸ βελτίων εἶναι. 

4. εἰ μὲν οὖν ἦσαν οἵ λόγοι αὖ τάρκε ἐς: Ἰᾶ αὐοᾷ Βίαριαιϊ 11] 
ογθᾶθγ νυἱάθηΐασ ααἱ ἐπὶ τὸν λόγον καταφεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν 
καὶ οὕτως ἔσεσθαι σπουδαῖοι 1106 Ὁ 18. 

.. 6. κατὰ τὸν Θέογνιν: εἰ δ᾽ ᾿Δσχληπιάδαις τοῦτό γ᾽ ἔδωκε ϑεός 
᾿ ἰᾶσϑαι κακότητα καὶ ἀτηρὰς φρένας ἀνδρῶν, 

Ἷ: ' πολλοὺς ἂν μισϑοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον. 
ΒΩ αὰο85 ν88. (484 54.) οὐΐϊατι ῬΊαΐο Ἰαυσᾶδὺ (Μθμο 9ὅ 6). -- ΑἀαΠ Αὐϊβῦ. ποπ 

ὶ βπθ Ἰθροῦθ, , καὶ ἔδει ἂν τούτους (τοὺς μισϑοὺς) πορίσασϑ'αι“: πθαὰθ 
Θηΐτη ὕσπι οἵ λέγοντες ἀθθββθηῦ, οοτηρδγαίδατπθ Ῥθουηϊᾶ, αὐγίβαθ ὉΘΠ6 
δϑϑϑὺ Ῥυουϑατη. : 

1-- 10. Θυϊᾶᾷ ρμοβδῖῦ, αὐἰᾶ πορ ροβδβὶῦ ὃ λόγος οτπδίῷ οὖ δἱθρϑηθὶ 
Γι οὐ 016 Θχροηϊθαν: γ. νοοδῦυϊα δαὐ πηπῖπο θῸη ἴῃ ΕΗ. ἀϑαγραύα φαὺ 
' ΤηΒΡῚΒ ῬΥΟΡΥΙ͂Ο βθῆβα ἀβαγραΐδ κατοχώχιμος καλοκαγαϑία (σ. δὰ 1194 ἃ 
ΐ 1--4) ἐλευϑέριος (τ. δᾶ 1128 ἃ 18) ἦϑος εὐγενὲς 18; θοάθπιααθ, βρθοίαὺ 
Ξ σταῦαβ ἰβύθ πθχὰβ τ ΘΙ ὈΓΟΥΌΠΤΩ ορροβίφογτιπι προτρέψασϑαι μὲν τοὺς 
Ἵ ἐλευθερίους --- ἰσχύειν, τοὺς δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖν --- προτρέψασθαι“ 

γ8 7. 10. ΕΠ 5 τη}}18 αὐἰάδτη ΟΟΙΟΥ ΒΘΥΤΠΟΠΪΒ ΟἸΔΠΪΠΟ ἴῃ 115 ΟὈΒΘΥΔὕαΣ 
ααδ8 βθαπαπίαγ. Νὰ ἰρίθασ 46 ἀϑὰ νϑυθοσαμη ααῦὺ 46 βθηὐθη 8 ΔΘ Υ 
)αδϊοοῦαν δ Ῥγὸ βουϊρύουϊβ οοῃβο, απο αἰοθπαὶ σθῆθτθ ἱπαϊοαν!ῦ, 

. ῬδῚ οβῦ. 
-- ; 10. τοὺς δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖν --: αὐὐτὰ πὰῃο 1ᾶ ἀραύαν, απδη- 

᾿ ᾿ ἤπστη ὃ λόγος 5018 ροβϑὶὺ, πθὸ ἀἰβοιρ!πδο (ἐϑισμοῦ) δάμπο ταθπύϊο ἴδοῦα 
δῖ: ῬΙΟΡΔΌΙΙΘ οϑὺ, ΠΙαὰ συϊρτβ ἀϊοὶ ἀπᾶ]6 τρία Ἰὰτὰ ΟὈνίατα. οϑῦ, 
ΟΠ ΠΪ5 ἀἰβοι ρ! πὰ ΘΧΡΟΥ͂Β, ἱπγούθγα β υἱθῖ8 ἱπαπϊπαύπμι; γ. γ8 17 τὰ ἐκ 
παλαιοῦ τοῖς ἤϑεσι κατειλημμένα. δ δαῦθμι ἰάθη ΟἸμμἶηΠ0 ὙΘΓᾺΠ Θβῦ, 
τοὺς πολλοὺς οὐϊδιηδὶ τϑοὺθ οὖ αἰ σθηΐο δᾷ ποηθϑίδ βἰμῦ ἀεθυδἐπονς 
ὑδιιθη προθϑδιύαθθ ΒΘΙΏΡΘΥ ΟΟὨ  ΠΘμ 05. ΘΕ86: ν. 1180 8 4 (Ὁ Θηΐτη 46 
18 ἀρτθαν ααϊθυβ Ἰϑρατα θοπθβοίατα 7ῶπι οοπεϊσ!) ,,οῖ γὰρ πολλοὶ ἀνάγκῃ 
μᾶλλον ἢ λόγῳ πειϑαρχοῦσι“. Νοαπθ ρίξαν ἀπαπᾶτα πα 1110 τποᾶο 



ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ τὸ. 118 

κιοοὐ γὰρ πεφύχασιν αἰδοῖ πειϑαρχεῖν ἀλλὰ φόβῳ, οὐδ᾽ ἀπέ- υου1τι δ Έ Κὶ 
χεσϑαι τῶν φαύλων διὰ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ διὰ τὰς τιμω- : 
ρέας᾽ πάϑει γὰρ ξῶντες τὰς οἰχείας ἡδονὰς διώκουσι καὶ [μα - δ, 

δι᾿ ὧν αὗται ἔσονται, φεύγουσι δὲ τὰς ἀντικειμένας λύπας. 

τοῦ δὲ καλοῦ καὶ ὡς ἀληϑῶς ἡδέος οὐδ᾽ ἔννοιαν ἔχουσιν, ἄγευ- τ 
στοι ὄντες. τοὺς δὴ τοιούτους τίς ἂν λόγος μετ σαι; οὐ 

γὰρ οἷόν τε ἢ οὐ ῥάδιον τὰ ἐκ παλαιοῦ τοῖς ἤϑεσι κατειλημ- 
ἐμένα λόγῳ μεταστῆσαι. ἀγαπητὸν δ᾽ ἴσως ἐστὶν εἰ πάντων ώ  κ - ἔτος 
ὑπαρχόντων δι᾿ ὧν ἐπιεικεῖς δοκοῦμεν γίνεσθαι, μεταλάβοι- ΡΟΣ "εάν 

μὲν τῆς ἀρετῆς. γίνεσθαι δ᾽ ἀγαϑοὺς οἴονται οἱ μὲν φύσει 50 “ἡ ΣΙ ὥς 
οἵ δὲ ἔϑει οἵ δὲ διδαχῇ. τὸ μὲν οὖν τῆς φύσεως δῆλον ὡς υνῖς, 

τα νούᾶτη καλοκαγαϑίαν Ῥοταπορηύατν --- βο]οϑὺ ῬῸ. παύατϑ]θ αποάάδιη 
υἱδίπτη (οὐ γὰρ πεφύκασιν --- ν8 11). 

117. οὐχ οἷόν τε: Πᾶπο ἀϊοαβ τοὶ νουϊξαξθιη 6886: ἢ οὐ ῥάδιον υἵ- 
Ῥῶπθ 80) 60 δᾶᾷάϊ απ ὑγιβέύϊοτα, δα ατδου τι πο] ᾿πρΊΠρΘΓΘ. 

18--81. Ταπίυτη αὐοβύ, ταῦ βαχητηδ, τοὶ πηἷβ τοῖς λόγοις Ῥοββιῦ θοτη- 
τδῦϊ υὖὐ ἰτία ἴθ ἀπυτα οοηϊαποία, (φύσις ἔϑος διδαχή) ορὰβ 5ἰπῦ. Θαϊ 
ἰρὶθαν ἰᾷ βρροίανουϊο αὐἱᾶ πατηδπὸ ΘΟμ51110 ῥγοῆοὶ ροββὶῦ ὅπως ἀγαϑοὶ 
γενήσονται, νἱάθαϊβ αὰοὸ 586 γογίαῦ. Αἰἴαὺϊ αἀὔὰπὶ ἴῃ μδο απϊάθηι απδ6- 
βύϊομθ βθροῃμοπᾶδ βἰηῦ αα8 παέασαθ ἀθοθηΐαν, ἀπο ἰαπύππι τ πασπηίαν 
ἰπέου απ88 αὐδδβὶ 115 οδὺϊ Εἰχ ἷβ νϑῦῸ αποηΐδτη τῷ ἔϑει ρυίτηδθ ἀθΌθη- 
ἔαγ, ἔπτα αὐπΐϑ γἱβ 6]08 δὰ Ἰοπρθ Ῥ]πγο5 ρουθπθῦ ὕπτη αὐΐῶ ΟΡΤΒ. ΟἸΠΠΘ 
ἰπᾶθ 5ὲ ἱποϊρίθπάπμι, 6ὸ ἐγϑαποιῖξαν βϑύτηο ἀπὸ 80 ἰπἰδΐο βρϑοίαθαὐΐ τὺ 
1. ρο ϊββίπησατη αὐδουὶ ἀρραγθαῦ πῶς ὁ ὀρϑὸς ἐϑισμὸς ἔσται. 

18. πάντων ὑπαρχόντων: τοϊηΐτηθ. οηΐπὶ πορδύθπττι οϑὺ Αὐϊβύ., 
οἰΐδτη τὸν λόγον γ6] τὴν διδαχὴν δορββδυίατη 685886δ. ΠΏῸ ἀΟΒΙΠΘΌΔΠῚ 
18 (πποᾶο γ8 4 ---18, ΤΟΧ γ8 38 --- 39) 46 νἱ 6].85 ἀϑασθθ ἀθύγαμθυθ υἱ- 
ἀοίαν, ἔδηθη ΥὙ6] ῬγῸ Ποὺ Ἰοοὸ ἀυθιξαν! ποαυῦῖξ, αὐῃ σοῦθ Ποπθβῦοβ 608 
ἰαπύατη 6888 νϑὐ, ααἱ τοῦ λόγου γε] τῆς διδαχῆς ἀὐυαϊοηΐθδ βἰηῦ. Ηΐπο 
οπΐτι Ρουΐθοίίο οϑὸ; οαθοϑ ἡ φύσις αὐϑιηγῖβ Ὀοπᾶ; πο Ῥτορτΐαση ΒοτΙηϊ- 
πῖβ αὐοδουπαὰθ τπὶ τῷ ἐθισμῷ ἀδθοίαν. Υ͂. προδιειργάσϑαι γ8 34, τὸ 
σπέρμα ν8 20, 8118. 

90. γίνεσθαι δ᾽ ἀγαϑοὺς οἴονται ---ἰτἱρΙοχ μαθο βϑηὐθπεϊα ἴῃ οορτιδξᾷ, 
Τ6 ῬΘΥΒΙΤΏΪ1 γϑύΐϊοπθ ταῦ 1099 Ὁ 9: ἀπορεῖται πότερον (ἡ εὐδαιμονία) 
ἐστὶ μαϑητὸν ἢ ἐθιστὸν ἢ ἄλλως πως ἀσκητόν, ἢ κατά τινα ϑείαν 
μοῖραν ἢ καὶ διὰ τύχην παραγίνεται. ἘΠῤΛ ροΐοταῦ αὐἰᾶθιι οὐϊατα ἢ. 1. 
ααστα 46 υἱγύαϊο αὐδουϊθαν τὸ τῆς τύχης αὐδτῦο ΙΟ00 ΘΟΙΩΙΠΘΙΩΟΥΘΥΊ, 51-᾿ 
αὐἰάριη οὐ παιδεία απδράδιη ἰπβίσυβ φύσεως δεῖται. καὶ χορηγίας 
τυχηρᾶς 1329 ἃ 21 5. ϑ6α ἰτῖα 1Π1ὦ ρΡούϊοτα. Θυϊθαβ οοπ]πποῦϊβ 1πῦθυ 
86 Θἃ Υἱβ οὖ 8]188 ἐγ υϊθασ αὖ νἱἰγθαθθτη σοπθιθπὺ: ν. 1882 ἃ 89 --- Ὁ 11 
ἀλλὰ μὴν ἀγαϑοί γε καὶ σπουδαῖοι γίνονται διὰ τριῶν" τὰ τρία δὲ 
ταῦτα ἔστι φύσις ἔϑος λόγος... ὥστε δεῖ ταῦτα συμφωνεῖν ἀλλήλοις. 

οἵ. 1384 Ὁ 6. 

21. τὸ μὲν οὖν τῆς φύσεως δῆλον ὡς οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχει 
(ΒΕΚΚ.); οοπἠδοξατᾶ 5ογ. ὑπάρχειν 1. 6. δῆλον ὡς οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι τὸ 



ΕΣ 

114 ἈΒΙΒΤΟΤΈΠΙΒ. ΕΤΉΤΙΟ. 

ΡΞ ναξ ιν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχειν, ἀλλὰ διά τινας ϑείας αἰτίας τοῖς ὡς Κκιὸ 

ἐπάρας : ἀληϑῶς εὐτυχέσιν ὑπάρχει" ὁ δὲ λόγος καὶ τὸ ἡ, διδαχὴ μή 

πὸ ̓ς δ δ ἐ ποτ᾽ οὐκ ἐν ἅπασιν ἰσχύῃ, ἀλλὰ δέῃ πρϑδιειργάσϑαι τοῖς 

μεῖς κοδέγαι 5ὅ ἔϑεσι τὴν τοῦ ἀκροατοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν καὶ 

τὰ ̓ ὩΣ ΤᾺ μισεῖν, ὥσπερ γὴν τὴν ϑρέψουσαν τὸ σπέρμα. οὐ γὰρ ἂν 
3 3 

ἀκούσειε λόγου ἀποτρέποντος οὐδ᾽ αὖ συνείη ὁ κατὰ πάϑος 
ΕΣ α 3 ᾿ » τ᾽ » ζῶν᾽ τὸν δ᾽ οὕτως ἔχοντα πῶς οἷόν τὲ μεταπεῖσαι; ὅλως τ᾽ 

22. ὑπάρχειν] οοη]. 8οῖ.; ὑπάρχει ΒΘΚΚ, 1]. 22, 28. ὡς ἀληϑῶς] ΚΡ 
ἀληϑῶς. ἰσχύῃ] 11. (αὖ νἱ ἃ.) οπιπθβ δῦ ἐσχύει (ΚΡΤ)Ὁ) δαὺ ἐνισχύη 
(ΜΡῸΟ)). 21. ΒΟΚΚ. τηδ]. νυἱδίοβ ἀποτρέποντες. 

τῆς φύσεως ὑπάρχειν: τυἰδὶ οπὶπι ὑπάρχει, ποη οτὶύ. --- ΑὉ μ8ο ἱρίδυν 
Ῥαγΐθ ποὸὴ ἕπου ἑκούσιον ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία: αὐδ8 Βοπύθηθία ἴῃ ΑὐἹ- 
βύοίθιθ μαι τηϊγτὰ υἱαθϊθαῦ οἱ ααἱ αὐὐθηύθ οἂρρ. Γ' 1--- Ἰοσουῖ (νυ. 
ἱπαργ. δᾶ 1114 Ὁ 8 54.. Νρο ἀαθιίαῦὺ 1116 αὐδιπαύθδτη οδαΐθ ἀϊοθγθ ὅτι 
ἐνδέχεται εἶναί τινας οὺς παιδευϑῆναι καὶ γενέσϑαι σπουδαίους ἄνδρας 
ἀδύνατον 1816 ὦ 10. --ὀ Ουἱᾶ Πΐπο 6ΟἸΠΡῚ μοβδὶῦ νϑὶ ροῦϊιϑ αὐδηύαμι 
᾿ἴηθ. οΟἸ]]οσοσιῦ ῬΒΙ]ΟΒορπ8, πασᾶ 1θν]β αὐϑοϑῦϊο οϑ, 584 θὰ αυδ8 ἃ τῶ- 
ἰΐομθ μαΐαβοθ αἰδραύαύομϊβ αὶ 10 δ᾽ῖθμπδ 81. 

28. τοῖς ὡς ἀληϑῶς εὐτυχέσιν: αἀτο5 Θοβάθιῃ τοῦθ ἀϊοαβ ἀληϑῶς 
εὐφυεῖς γν6] εὐγενεῖς (γ8 8). Ηδδθο ϑεία 1Π1ώ εὐτυχία οδεῦ ἂθ αὰὰ ῥτϑ8- 
Οἷατο πᾶ. Η 14 ἀρὶδαγ, Υ. αὐδ Ὀτουῖΐον δὰ 1114 Ὁ 8 86. ᾿ποπΪ 8. 

ῶ8 βΒαα. ἡ δὲ λόγος --: ἄθπθο ονθῦαῦ π6 ηϊηΐατη τῷ λόγῳ ἐτ]- 
Ὀυφύαν; βοᾷ ἴατὰ ἴω αὖ δαὺ νἱβ θ᾽υβ ἃ ρϑιξθούῷ αὐδ8ὶ οροτᾶ τοῦ ἐϑι- 

σμοῦ ἃρύω 6556 δῦ οροτῶ τοῦ ἐθϑισμοῦ Ρ6Ὺ Π]|ὰτὰ ἰαπάθηι δ ΌΒΟΙ ν᾽ ἀϊοα- 
ἡ δασ, Οοιημηθπᾶαῦιν ἰσὶθαν ἰαπαῦδιαη ἰᾷ, ἀπᾶθ 80 ἱποὶρίθπάθμ, τὸ ἐϑέ- 

ἕξειν. ϑϑηὐθηζία ποίῳ: ἡ δ᾽ ἠθικὴ ἐξ ἔϑους περιγένεται 1108 ἃ 17; πθ60 
ταϊπὰβ πούμπι, βρθυὶ τὸν ἐϑισμὸν ὀτηπθια (γ6] τὴν παιδείαν) ἰύω αὖ Βο- 
ΤῊΐΠ65 ΤῈ ἡδονὴν ΔῸ 60 φθπϑιβ ἡδονῆς αὰοὸ δὰ ἀο]θοίθηθαν δὰ 1ἃ 
ϑθπαβ ἐγασποιηύαν αὐαοα ἀθορθὺ (γ. δὰ 1104 Ὁ 11. 12; δὰ 1172 ἃ 19---96). 
Νθο ὕδιηθη 110 4110 ἰοθὸὺ ρ]θηΐιβ Αὐϊδῦ. οβύθπαϊδ, αὐτὴ ὈΘΠπ6 ἱπ 1 
τα οπθμι θ᾽ 5 αὺῦϊ8 ααῶ Πουηΐηθ8 οἀποδηύαν οὖ θιηθηἀδηθαν ῬΘΥΒΡΟΧθυί. 

2ὅ. πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν καὶ μισεῖν. Ηοο Θηΐτη ῬτΟροβιθαπι οϑὺ; 
πο τὰ ἔϑη δαϊΐαγη ραγδηΐ; ταὖ γοτῸ ἰρϑῖι δῦ, βαύϊομθ 1Π]ἃ τῆς διδαχῆς 

᾿ ΟΡὰ8 οϑὺ. Νϑιῃ ρ61 ἀἰβοὶ ρ! πδπι ἃ ὑδηύαππι οἰβοῖδαν, αὖ 60 1000 ἰή απο 
Ῥγδνϑῖη βαδιῃ ἀο]θοία ϊοηθια ρϑύπηὐ 14 ροΌπιβ τηο]θβύϊαθ γ6] ἄο]ουβ τθ- 
Ῥουϊδηῦ αὐοᾶ ᾿ἰρβὶ τιϑχίτηθ οἀθυιπὺ (ν. 1180 ἃ 12 84.) --- ἴῃ δ]1ὦ ἰριθαν 
8586 γθυξθηῦ. Ἠατβαβ δα 1, απὸ ἴρϑὶ ποῦ ρϑυρθθδπὺ ἄγευστοι ὄντες, Ρ6τ- 
᾿ἀασθπίαν ἀρροβὶθο αὐδδὶ γ6] ἡδονῆς νοὶ] ἀλυπίας σοποῦθ αὐοὰ 78π 
ΡἸδορύ. θοθρίϊ . ἰσιύαν αὖ τὖω ἀϊοδμ διϑϑαθῆθηῦ δ δῷ αὐὑδ γϑ18 βαῃῦ 
ἀα]οῖα, ᾿ρβὶβ ποπὶ βαηῦ. Ῥοβίαπδηι γὙ61Ὸ τὸ σύνηϑες (8 80) τηο]θβδύϊθη 
οοτΐθ πῶς, ΠΠπὸ οαρίίποια ἀρβθμ]ουϊῦ, ργοσθᾶθὺ ὁ λόγος, 51 ἕοτίθ θὰ 
αυδθ Ῥχορέου γἱοϊ αύθηη βαδγαπι τουαπὶ ααῦ οὐἀθγιϊηῦ δαῦ ϑιηδυϊηὗ 181 
᾿ρβῶ ρϑιβρθοῦω ροββίηὖὺ οἄΐββθ δὺ διπᾶγθ (τὰ αἰσχρὰ - τὰ καλα). --- ὕπᾶθ 
ἀρρδγοὺ ἱπθρύθ δῸ 60 θἀποδίου!β πησπθῦδ, ῬΟΒοὶ, ΡΘΠ65 ααθπὶ ΠῸπ ἔπθυὶῦ 
Θδγττη τϑυτη ρούθϑίαβ ααἱθαθ Δ᾽ ατηπηὶ βὐπαθηῦ, 

97. οὐδ᾽ αὖ συνείη - εἴ ποτε ἀκούσειεν. 
ν᾿ 



γψφψυ 
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κιο οὐ δοκεῖ λόγῳ ὑπείκειν τὸ πάϑος ἀλλὰ βίᾳ. δεῖ δὴ τὸ ἦϑος 1119039 {, 
προὐπάρχειν πῶς οἰκεῖον τῆς ἀρετῆς, στέργον τὸ καλὸν καὶ 80 . Ἐοὸ 

ε δυσχεραῖνον τὸ αἰσχρόν. ἐκ νέου δ᾽ ἀγωγῆς ὀρϑῆς τυχεῖν 

“ὦ « 

πρὸς ἀρετὴν χαλεπὸν μὴ ὑπὸ τοιούτοις τραφέντα νόμοις" τὸ 
γὰρ σωφρόνως καὶ καρτερικῶς ξῆν οὐχ ἡδὺ τοῖς πολλοῖς. “ 
ἄλλως τε καὶ νέοις. διὸ νόμοις δεῖ τετάχϑαι τὴν τροφὴν 

Ἂν 

τὰν δ τ Πῶς 
καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα᾽ οὐκ ἔσται γὰρ λυπηρὰ συνήϑη γινό- 85 

ϑιτιτὰ ἣν 2 , » - ' 2 , 
μενα. οὐχ ἵκανον ὃ ἴσως νέους ὄντας τροφῆς καὶ ἐπιμελείας τι80 ἃ 

τυχεῖν ὀρϑῆς. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ἀνδρωϑέντας δεῖ ἐπιτηδεύειν 
αὐτὰ καὶ ἐϑίξεσϑαι. καὶ περὶ ταῦτα δεοίμεϑ᾽ ἂν νόμων. 

ἝΝ . ᾿ , ,Ὶ , ᾿Ξ δ Χ Α Ψ. Ὁ 
καὶ ολῶς δὴ περὶ πᾶντα τὸν βίον᾽ οὗ γὰρ πολλοὶ ἀνάγκῃ 

- 8. αὐτὰ] πο νἱά. ΠΟ. βάμπῦμη θ5ββθ.0. 4. ΚΡ δὲ καὶ ὅλως περὶ. 

29. τὸ ἦϑος: οἴἴεΨοίαπι τοῖς ἔ ἔϑεσι» (γ5 23ὅ): ν. 1108 ἃ 11 ὅϑεν καὶ 
τοὔνομα ἔσχηκε, (τὸ ἠϑικὸν) μικρὸν παρεκκλῖνον τοῦ ἔϑους. Οπδιη- 
αἀπδπι γοῖθ τὸ ἦϑος παπᾶ τηΐππβ φύσει οϑῦ γϑὶ δἐΐϊατῃ ἐκ διδαχῆς. 

81--11808 ὅ. Πέᾶαηιο δὲ υἱγέιἐϊβ οαιιδα ἀπέ ονιμΐα ογα τῶν ἐϑῶν, 
ἔην. φιυίδιιβ υἱέαηι ἀορίηυνδ, ἐμὴν αρτα ῬΈΟΥῸ8 ἐπι αρτα υἱῦοβ Ἠδοοβϑαγία εϑέ, 
ἴογοβ 6886 οογέμην χφιοηάαηι υἱοί, οηυηῖθιιβ ἐηιρογαηίοβ ορογίεουτέ. Ῥοτ- 
ἀυοίᾷ το δὰ τοὺς νόμους Ἶὰπι νἱὰ δὰ 14 ἀπὸ ἐδπαϊξαν ραύθὺ. Α1} Ἰπτξῖο 
Θηΐτη, ἄσπι Ατβὺ. νόμους γοοαῦ, ἀ6 πυ]]ὰ αἰϊᾶ Ιθρθ Ῥταθίθυ. 1|18π| ΘΟΡΊ- 
ἰδὺ απὰ Υ68 ΡΆΌΠΙοα σαδοτηδίας: ΙΔ ᾳποᾶ ν6] τηδβχίτηθ Ῥ6 Γ {Π]τὰ ἸΟΟΘΌΠΙ, 
αὰο νἱάθαΐαν ἴπ ΔΙαπὶ ραγέθιη ἀϊβραξαυὶ, 1180 ἃ 82 βαα. οι ργο αὔτ. 

81. ἐκ νέου: εὐθὺς ἐκ νέων 1104 Ὁ 11; φοἐθηΐπι ἴῃ αἰθ5. τηϑρῚ5 
χαλεπὸν ἀποτρέψασϑαι τοῦτο τὸ πάϑος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ 1108 ἃ 2. 

88. τὸ γὰρ σωφρόνως... γ. 1819 081: νο]οπύ, 51 ροκβιηὗ, ἱτηρογαία 
ΒΡΘΥΠΘσΘ. Ρυϊσηθστη ἰρσιθυνῦ ἰἸθχ δὰ μᾶπο τ6 πὶ ΘΟτηπηιθπἀδξῃν ατῖδ, ἴπ 1Π8 
γἱβ οὐ δπούουϊαβ ἱποϑὺ (νυν. ἔχουσαν ἰσχύν 1180 ἃ 18). Αοοραϊ (διὸ --- γὰρ 
γ8 834. 86) αὐοᾶ 111, ἀποηϊδη ἴπ ΟἸηπ68 οὖ οὐηπὶ ἐθιιροῦο θϑάθιη 6886 
γἱιἀοίαν, ἴϑο ὰ5 οὐ ΠΠθηξβ ἃ 5Ι Πρ] 5 ρατθαῦασ (οὐ λυπηρόν γ5 8. οἵ. 
οὐκ ἐπαχϑής 1180 8, 34). 
9, 8. ἐπιτηδεύειν αὐτὰ καὶ ἐϑίζεσϑαι. Οὐϊα ἀϊοϊξαν αὐτά Απ 

Ομ πἶπο ἐπιτηδεύματα ὀρθῶς ταχϑέντα ἀπα]ῖα, ἠαγοπέσἐϊ τηϑηδαθαηξαν 
1119 Ὁ 857) Πἰβρ!οϑὺ αὐτὰ. --- Πϑοῖα βθουῦπᾶο Ἰοοοὸ ἐϑίζεσϑαι: πΒοο δηΐπὶ 
τηϑ7π5 οὖ σγανῖαβ δῦ, ορὰβ τοῦ ἐθισμοῦ απαπηαθδτη ῬαΘΥΪβ 78 πὶ ἱπηροβὶ- 
ὄπτι πῷ ἴῃ σἱτῖβ αὐἱάθτη Δ Ὀβο]τιθαπη 6886: οαἦαβ τοὶ οατπιβῶ θϑὺ (γὰρ υβ 4) 
αποα Ρ]ονίατιθ οοδυ ουἹ ροββαπέ, τὸὖ ᾿ρβὶ μοπθβέδύθιη διπρ]θοίαπέαν δἀάποὶ 
ΠΟ Ῥοβϑβιιηῦ. 

4. ἀνάγκῃ -- πειϑαρχοῦσι: ᾿ἰδέδτη γογῸ ΘΟρΘΠῚ γἷμη, οαϊ γ6] ΥἹυ] 
οϑἀδπηῦ, δὶ πβαυδῖι, ἀρπα Ἰϑσοθβ ἐβηύπμι ἔοτθ, ᾿που]θηύατη νυἱἀθίαγ. ὅ8ο1- 

᾿ποοϑὺῦ 1ᾶ ποὸπ απδογθθαὺ Αὐἱβῦ., θββθηΐπθ αὐπδϑᾶδμμ ατπιᾷθ ταϊπῖτηθ ΟΥ̓ ὨΪ ΌΤΗ 
15. οἰβοιθὺ ααἱὶ τηδχίτηθ πθοθβϑιὑδξθμη ἱπΠΡΌΠΘΤΘ οὖ ροββὶὺ οὺ βοϊθαῦύ. Νε- 

δας 

απ 1ὰ απαοτοραῦ, αὐἱὰ οββϑῦ νἱγξα β, αὐαἱὰ ὑαπάθιη θοϑἐϊξα 5 ἴῃ 115 ατὶ᾿ 
ῬΘῚ ἐοΐαπι νἱύατη ὑπ᾽ ἀνάγκης ἕκαστα πθάττουσιν (ν84. 16 5.): Ἰᾶτη Θπίτη 



{10 ἈΒΙΞΤΟΤΈΠΙΒ ἘΤΉΗΙΟ. 

οὐδ μδλον ἢ λόγῳ πειϑαρχοῦσι καὶ ζημίαις ἢ τῷ καλῷ. διόπερ " Γω 
4 ( ας ; χωρα ἕὰνοίονταί τινὲς τοὺς νομοϑετοῦντας δεῖν μὲν παφακοεῖν ἐπὶ τὴν 

Ἂς χες πιὰ ἀρετὴν καὶ προτρέπεσϑαι τοῦ καλοῦ χάριν, ὡς ὑπακουσομένων 
οὐξρῳ : πανὶ τῶν ἐπιεικῶς τοῖς ἔϑεσι προηγμένων, ἀπειϑοῦσι δὲ καὶ ἀφυε- 
ἀ. ΉΘΛΑῸ στέροις οὖσι κολάσεις τε καὶ τιμωρίας ἐπιτιϑέναι. τοὺς δ᾽ ἀνιά- 

Σί ἀπω᾿ το. τοτοὺυς ὅλως ἐξορίξειν᾽ τὸν μὲν γὰρ ἐπιεικῆ καὶ πρὸς τὸ καλὸν 
Ουλς μὰ ξῶντα τῷ λόγῳ πειϑαρχήσειν, τὸν δὲ φαῦλον ἡδονῆς ὀρε- 
ἼΚῈΞ ἰὼ γόμενον λύπῃ κολάξεσϑαι ὥσπερ ὑποξύγιον. διὸ καί φασι 

τω δεῖν τοιαύτας γίνεσϑαι τὰς λύπας αἱ μάλιστ᾽ ἐναντιοῦνται 
ἜΠμ,,....- ταῖς ἀγαπωμέναις ἡδοναῖς. δἰ δ᾽ οὖν, καϑάπερ εἴρηται, τὸν ς 

«οἰδλὼ αὶ ) ἐμ υγεεῖς, ἐν Ὶ 

10. καὶ πρὸς] ΚΡ πρὸς. 

᾿ ΒΒῖοα θυ] πα σθηβ δὰ Ἰὰ ρο ἰβδίπησση βρθούατο νἱάθῦαν απο τοῖραὉ]1- 
. οδ6. Ῥχτοβιῦ. 

ὕ --Τ14. Ἐπχ δ᾽ϊουυη Ἠ18 ἀθ σϑρὰβ ορίπίομθ (οἴονταί τινὲς ν8 6, 
φασὶ γ8 12) ΘΧρ]Ἰοαῦαν αἀαδπᾶτη ἔθγο γαύϊομθ Ἰθσθθ 1186 δχορύαϊαδθ ὑθὴὶ 
ϑοϑύασαθ βἰηῦ. Νϑαῦθ ϑηΐτη ἀπθίατη οϑὺ ὑππι ΡῈ. ΘΟ] αποίϊομπθιη διόπερ 
γ8 ὅ ὕππη Ῥγορῦθυ ἴρβῶθ βϑηὐθηξίδβ, ατὶπ οὐ Αὐϊβύοίθ! ἔθσθ δὰ αἀὑδ8 ρτο- 
Ῥοπϑηΐξιν ῥῬτοροΐα βιηῦ. ῬΆΘΗΘ 6Χχ Δ]]ΟΥ ΤΩ ῬΘυβομᾶ, ἴρϑάτη Ἰοαὰϊ ἀϊχουβ. 
ΝΙΒΙΠοσαΐπτιβ ἤῸπ βου ρβίββοῦ αὖ βουϊρϑὶῦ πῶθο, πἰϑὶ τινὰς γ8 ὁ ΔΡρΘΙ]δΠ8Β 
οθυΐοβ αἀποβάδιη τϑοογαδγθύαν. Ῥ]αθομθηα, πὶ ἔΆ]1ὸῦ (ν. δὰ σβ 9. 10): 
ααθπὶ ἴῃ 60 β΄ΘΠΘΥΘ αὐδθβύϊοπθαμι αποᾶ περὶ παιδείας ὁδὺ ΟἸπἶπῸ βθαυΐ 
οὐ Ἰαυᾶδτθ υἱάθύαγ; οἵ. οὐ 1104 Ὁ 11. ᾿ 

6, δεῖν μὲν παρακαλεῖν (--- προηγμένων γ8 8). Οοπβϑθηδηθύχῃ, 
πραὰθ ἴρβοβ τοὺς νομεϑετοῦντας Ὑ6] ἴρ888 ΙΘΡῸΒ ΒΡΟΙΏΘΙΘ τὸν λόγον καὶ 
τὴν διδαχήν (ν. δᾷ 1179 Ὁ 18), τηοᾶο π6 ὕθιμθυθ πϑρθοῦαβ εἱὺ ὃ ἐϑισμός 
(τοῖς ἔϑεσιν γ8 8). ΝΘο τηΐητι5 Αὐϊϑίοὐθ]οο βαπῦ αὐδθ γ8 8. 9 46 ἐτὰ- 
οἰἴδπᾶο γαϊρὸ δἀδπηίαν (σαπὺ Θαΐτη οἵ ἀπειϑοῦντες καὶ ἀφυέστεροι ν8 8 
οἵ πολλοὶ 1111 ἀθ αὐἱθυβ νβ 4 οὐ αἱ. Ἰθοίτηπβ). 

9.10. τοὺς δ᾽ ἀνιάτους ---: ποο αποάδχῃ τπηοᾶο πονάχη θϑῦ, αὖ ροβϑὶῦ 
ἉΙΩὈΪΡῚ πᾶτὶ ἰάθη ἀϊούατιι δῦ Αὐἱδύ. Αὐααὶ ποὺ ἴρβϑυμ,, ἐκβάλλειν ἢ 
ἀποκτεῖναι τὸν ἀνίατον “ Ἰαροὺ Ῥ]αὐοπΐθ Ῥτοίαροτοβ (832 8). 

12, ὑποξύγιον: ΟῚ ΘΟΘΙΌΙαΒ Πο0, αὐδπι 1116 βοσκημάτων βίος ὃν 
οἵ πολλοὶ προαιροῦνται 109 Ὁ 19 5. 

18. δεῖν τοιαύτας γίνεσθαι τὰς λύπας αἱ μάλιστ᾽ ἐναντιοῦνται --- 

αὶ πᾶηο γϑὐϊοηθηη οοτητηθηᾶθηὺ (οἵ φάσκοντας γ8 12) οογῦθ ποη ταυ]ύαμ 
τϑοραπηῦ ΔὉ 118 αὐἱθαβοιτῃ Αὐἱδῦ. ἔαοϊς. Εὐθηΐι δἱ οοπβϑίαὺ τϑοὺθ τὰς 
κολάσεις (αὐ τὰς ἰατρείας) γίνεσϑαι διὰ τῶν ἐναντίων 1104 Ὁ 10 -- 18, 
παπᾶ ἵπηρυ Ὁ 011 οαϑᾶάθιῃ τϑοὐϊββίπηθ βου διὰ τῶν μάλιστ᾽ ἐναντίων. ἡ 

14. 1δζ. δ᾽ οὖν, καϑάπερ εἴρηται... Θὕδθ ν8 ὕ -- 14 ἸορΊμηα5. ἰηΐου- 
Ῥοβιΐῳ ἃ σϑοΐϑ νἱδ, αἰβρυύωθομβ ῬΘΘΩΘ ᾿ἀογουίοθαπᾷ, Νοο ὑδιῦθῃ αὐα πη 
δα Ῥυΐοτῶ τϑαθαηάσμ εἰ (καϑάπερ εἴρηται 50. 1179 Ὁ 81 --- 1180 ἃ ὅ)᾽ 
ζῶ ἀρὶθαν αὖ αὐδιδὶ ἃ 1060 παρθυ οαρύο οἰζαῦο σγταᾶα δὰ βθαπϑπίῖα ρϑὲ- 
ϑεαῖαν, 864 ρμ]δοοὺ 14 αὐοᾶ 1179 Ὁ 81 --- 1180 ἃ ὅ [8.011 ορογῶ οὖ ἔδυ 
ἔθϑυϊηδηΐου δυγορύσση δῦ δοουγαῦ 8 ῬΘΥα αἰγθγθ δῦ οοπῆγιηδγθ. Νῶτ 5ἷ 



ΝΙΟΟΜΆΑΟΘΗ. 118. Καὶ 10. {τὶ 

ἐσόμενον ἀγαϑὸν τραφῆναι καλῶς δεῖ καὶ ἐθισϑῆναι, εἶθ᾽ τ180 «1 
οὕτως ἐν ἐπιτηδεύμασιν ἐπιεικέσι ξὴν καὶ μήτ᾽ ἄκοντα μήϑ᾽ κί . ἀρέσαν 

ἑχόντα πράττειν τὰ φαῦλα, ταῦτα δὲ γίγνοιτ᾽ ἂν βιουμέ- ων γδουνς  Α 

- νοις κατά τινα νοῦν καὶ τάξιν ὀρϑήν, ἔχουσαν ἰσχύν" ἡ μὲν ἘΣ πὰ, Δέον 
οὖν πατρικὴ πρόσταξις οὐχ ὄχοι τὸ ἰσχυρὸν. οὐδὲ τὸ ἀναγκαῖον, Ω “Ἂν Ἑ ὅδ 

οὐδὲ δὴ ὅλως ἡ ἑνὸς ἀνδρός. μὴ βασιλέως ὄντος ἤ τινος τοιού- 2021" Ὁ ρ-ν 

του ὁ δὲ νόμος ἀναγκαστικὴν ἄγοι δύναμιν, λόγος ὧν ἀπό κ« 3....ὄ ἐὰν Ἔ: 
τινος φρονήσεως καὶ νοῦ. καὶ τῶν μὲν ἀνθρώπων ἐχϑαίρουσι "᾿ «αὶ, ἐ 

18. ροβὺ ἐσχύν ΒΘΚΚ. ραποίατη. 19. οὐδὲ] 51 6 Π|Όγῖβ, οχ ΝΡ οϑῦ; οὐδὲ 
[οὔτε Τ,)Ρ1 δὴ το]]απὶ. 

θύματα οϑὺ τοῖς ἔϑεσιν αὐΐθ οπιπῖα Ὀ] συ σητιτὴ ἐστὶ απ ἀπτη 6856, ἰάθΟμ6 
τϑοίθ Ἰορσατῃ δυχι τη ϑανγοοαΐαμη οϑὺϑ Απ αἰτῶ, βαηῦ αὐἰθὰβ 1ἄθτῃ 
Ῥοββιῦ οἴβοι νοὶ υὖὐ ρυϊναξογατη ΘΟηΒΠαση, οατῶ ρα γαταξαγ}}185} --- Τὰ- 

. δῖ σοῖο οτϑδίοπθηι απ 6Χχ ρᾶτίθ ῥυΐογτα στϑρϑυππἪυσ, οχ ραγτίθ πονϑ ἰπ- 
ἔουτιπΐαν, παπᾶ ἀοαθορθὺ ρϑυϊοαογατη ἸΆΧΙΟΥ απδθάδμι οοιηραρσθθ. Θαδη- 
νἱἷβ δηΐτη οογύαχη δἰ Ὡροδοβὶη δὰ εἰ δ᾽ οὖν γβ8 14 ποῖ ἱποῖρθυβ ἃ υϑυθὶβ 
ταῦτα δὲ τγ8 11 πθὸ τϑοῖθ ροβὺ ἐσχύν ρυποίυσα απὸ ρϑυϊοᾶπβ ἐθυτηϊπθῦιν 
Ῥοπὶ, ἐδιηθη δια ἰσαῦχσαη ααθβθπδτη ὙΘΤῈ δῦ ἃροάοβιβ. Θαῦτῃ Θηΐπὶ ροβὺ 
ἰπδουϊθοία 114 ταῦτα δὲ γίγνοιτ᾽ ἂν" γ᾽ 17. 18 τϑούα θοποϊ βίο θββθὸ. 
»περὶ πάντα τὸν βίον νόμων ἂν δέοι᾽ ὁ νόμος γὰρ μόνος τάξις ὀρϑὴ, 
ἔχουσα ἰσχύν“: Πϊαϊᾶ τυθηξίοπθ ραἐνίαθ δαοίουϊ αι 8 (,, ἡ μὲν οὖν“ ν818᾽ 
-- 91) βοπέθπἐ ἴα τοιαγάδίαγ, αὖ ἑαπάθηη ρῥγούαβϑιβ ᾿ρβῶ υ8 14 ἴῃ ΟὉ]1- 
γίομθ 7ϑοθϑῦ. 

16. τραφῆναι --- νέους ὄντας (1179 Ὁ 81)... εἶϑ᾽ -- ἀνδρωϑέντας 
1180 ἃ 2. 

106. μήτ᾽ ἄκοντα μήϑ'᾽ ἑκόντα ,, οἸηπίπο πὸη“΄. [ἐῶ γἱοὔπβ Ἰθοὶθι5 : 
ΟἰτΟυΤ βου Θμὰβ δῦ τὖ ρθη ποῦ τοίθσαῦ υϑ]ϊῦηθ β'ηστ 8δῃ πο]πὸ 
Ῥθοοδγθ. 

18. κατά τινὰ νοῦν καὶ τάξιν ὀρϑήν: οδυΐξίαβ γ6] οοτίθ τηδρὶβ 
συλλογιστικὸν ΠοΟ απδῖη βαρτῶ: πϑῖὴ ἀπιημηοᾶο ἡ τάξις ἡ ἐϑθϑίξζουσα 
γαϊοαῦ, οἰγινα β ἸϑΘριθαβ (1179 Ὁ 82. 1180 ἃ 8) δὰ Ποὺ πϑῖῆο δρθὈϊ. 
Βδὶ αὐἰάθτη βαρτα βαἰϊβίδοθσθ νἱἀθθαῦαν γοχ,, χαλεπὸν“ 1179 Ὁ 82. 

19. οὐκ ἔχει τὸ ἰσχυρὸν: π Βοο ἀρογίβ οθυύαγθ υἱάθοξνῦ οατα 115 
αὐδθ τπὸχ Ὁ 4. ὅ Ἰοσυπίυν (αποπιοάο οηΐπὶ αποᾶ ἔτι μᾶλλον ἐνισχύει 
ποι ἕπου ἐσχυρόν), ἀἴοδβ 14 σϑπὰβ τοῦ ἐσχυροῦ ἀἰοὶ αποᾶ ἀναγκαῖον 
δἰ (οὐδὲ τὸ ἀναγκ.)) οἱ ἀναγκαστικὴν ἔχει δύναμιν γ8 31. --- Ῥαΐοτπδθ 
ἰσιδαν δαοίουϊίαι! ἢ.1. πασπα 1ζὰ ταὰ]ύπτη ἀαὺ ατϑθοῦβ --- ααὰ 46 τῷ ἔου- 
βἰθαπ Βουηδπτβ δηξία αἱ ὑθιηρουὶβ δ} ον 7υἀϊοαββοὺ --- ἀθ 8110 διιΐθπι 
ἀαοίουια 8 σα ποῦθ αποα Π6ο Ῥ6Π65 ρυϊναῦοβ πϑαπθ ἃ γϑρυὈ]οῶ δβῦ, απὸ 
1ηὐ8 ΘΠΊΤΩΙ τϑραηἑαν ΠΟ ΟΥΘΒΑῸΘ ἔουτηδηύαγ, π οορσιίαγῦ αὐἱάθηι Αὐ]βῦ. 

21. λόγος ὧν ἀπό τινος φρονήσεως (θϑὺ ΘΕΪΠῚ φρόνησίς τις νομο- 
ϑετική 1141 Ὁ 26) καὶ νοῦ: Βαροὺ Ἰρίδαν Ἰὸχ οἰν ἐξα β --- ΗΪ81 ἔξουέβ 5ὶξ 
ἀπεσχεδιασμένος 1199 Ὁ 9ὅ -- ἰᾶἃ αὰο ορὰβ δγαὺ αὖ οββοὺ νοῦς καὶ τάξις 
ὀρϑή (τ. 18). Οἱ ῬΙαἰομῖβ ἀοβηϊοπθιη (ὃ νόμος) λογισμὸς γενόμενος 
δόγμα πόλεως κοινόν (Τ6ρ5. 4 644 ἀν), 

-οοὐ 

“----- 
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Ε ( σε. 80 8 28 τοὺς ἐναντιουμένους ταῖς ὁρμαῖς, κἂν ὀρϑῶς αὐτὸ δρῶσιν: ὁ δὲ ΚιὺῺ 
μ "ΓΈ ἐκ ὦ λδφ 

νόμος οὐκ ἔστιν ἐπαχϑὴς τάττων τὸ ἐπιεικές. ἐν μόνῃ δὲ τῇ : 

ἥσ " τρὰς 96 “ακεδαιμονίων πόλει μετ᾽ ὀλίγων ὁ νομοϑέτης ἐπιμέλειαν 

πον ΩΝ “ἘΠ. δοκεῖ πεποιῆσϑαι τροφῆς τε καὶ ἐπιτηδευμάτων" ἐν δὲ ταῖς 
ῶ ΠῚ (Αὺς ᾿, πλείσταις τῶν πόλεων ἐξημέληται περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ξῇ 
ἰπρέι .-Ἅ ἕκαστος ὡς βούλεται, κυκλωπικῶς ϑεμιστεύων παίδων ἦἠδ' 

: δ ἔ 
ὸν νλως. 9. ἀλόχου. πράειαμον μὲν οὖν τὸ γίγνεσθαι κοινὴν ἐπιμέλειαν καὶ 

ὁ Ὕ- λυρεμάρ, υ ὀρθήν, καὶ δρᾶν αὐτὸ δύνασθαι" κοινῇ δ᾽ ἐξαμελουμένων 

ῶ9. ΚΌΡΜΡΟΡ γενέσϑαι. 

34, ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐπαχϑὴς: Ποο ρῥταρίου τὸ ἐσχυρὸν α16- 
τατη οϑῦ αὑὸ Ἰθριιπι ἀϑι8 ΘΧΟΘ]]ῦ ν. δὰ 1179 Ὁ 88. ΟΘυδιπαυδηι οὺ μδο 
ἴῃ 16 (ν. δα γβ 19) ἃποϑρβ δϑὺ πὰπιὶ ρϑύθυπδ οθυύθ πιϑηᾶδῦα, ᾿ΘοῚ θυ8. ὁ6- 
ἀδηῦ , προὐπάρχουσι γὰρ στέργοντες “ Ὁ 6. 1. 

34 5ᾳ. ἐν μόνῃ δὲ τῇ Λακεδαιμονίων πόλει: ἰίαχαθ ἰᾷ ἀὐΠ 108 015 
αὐοα πρὸς τὸ ποιῆσαι σπουδαίους δι᾽ ἐϑισμοῦ ἃ Ἰορίθυβ. αἰἤπογα ροβϑὶὺ 
ρα Ρ]θγόβαὰθ ρυδθῦθυ ΠΟΠΏΜ]}]ὰ85. Ἰ)ουίοαβ οἰνιθαῦθθ πϑρ] ρίαν: ν. δᾶ 
1102 ἃ 8. ἴῃ δυΐθια Ἰθρθυὶβ 1805 Ὁ 88 --- 87, ἰπ ομηπὶ ατϊβυοογαύιο ἰδ16 
αὐ]ὰ 6886 νἹἀθὈϊθαν: ἀπ ϑηΐμ ἴῃ 1Πἃ παιδεία ὑπὸ τοῦ νόμου κειμένη 
ὑαηῦ ἀποῖδαν αὖ ΒαΤη μηδ, ΤΟΥ ῬΘΠη68 τοὺς κατὰ παιδείαν 810, Ῥγοΐθοῦο 
Δία τπποᾶο δὰ τὴν τροφὴν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα γρουθϊπθὈ! (γ8. 26). 
Θυϊὰ νϑῖὸ γϑ]ϊαῦδθ οἰγιὐαύθβ ἢ οὗ γὰρ νομοϑέται τοὺς πολίτας ἐϑέξον- 
τὲς ποιοῦσιν ἀγαϑοὺς καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοϑέτου τοῦτ᾽ 
ἐστίν 1108 Ὁ 8 5. Δὴ Ιδθρ68, αὰδ οπποίδθ χατὰ πάσας τὰς ἀρετὰς καὶ 
μοχϑηρέας τὰ μὲν κελεύουσι τὰ δὲ ἀπαγορεύουσι (1139 Ὁ 14--- 34) ρ]6- 
ΤΌΠΟ ΠΘ ῬΥΟΥΒῈΒ Π1] ὑθηΐαββθ αἀϊοαηΐιν, τὸὖῦ ααδι τηϑηδαΐα οββθηῦ ἃ οἷν!- 
Ῥὰ5 ἀἰβοθυθηθαν οὖ θχθγοουθηὐαγ -- ὅ'6ϑα Βᾶθοὸ αὐῤίρ᾽ββθ βαὐ8 ουϊῦ. 

28. κυκλωπικῶς ϑεμιστεύων: οἵ. 1902 Ὁ 259 καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ λέγει 
Ὅμηρος (4. ϑ' 114 5.),,ϑεμιστεύει δὲ ἕκαστος παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων“. -- 
Υ. δὰ ν8 19: δὶ ϑῃηΐπι Ἰθρ68 Ἀλλῥος ἀλτὸ ΘΟρσθγθ ἀθβιπαμπῦ, 101 ἸπΟΙΡΘΓΘ 
νἱἀούυν τὸ κυκλωπικῶς. 

29. κράτιστον μὲν οὖν τὸ πα λῶν κοινὴν ἐπιμέλειαν: αὐδιη α6- 

Ὀ1|15. δἱῦ οἵηπῖβ παιδεία ἰδιωτικὴ, αὐϑὴὴ ἰὐυῖθ! οἴηπθβ λόγοι ἐδεωτικοὶ, 
Ῥ]αῖο οογγαρύοβ οἰνιῤθύῦατη τηογθϑ Θοηθιιρ] αὔτ αἰβουίθ, παὖ 8ο]οῦ, Ββρ. 
Ζ 492 ἃ 8αᾳ. οβύθῃαιῦ. Εὖ ὑθηθαῦαι, ΟὟ 14 ἴρβὰῃι δᾶμυο οὺ δὺ Αυ]βῦ. 
τὴν κοινὴν ἐπιμέλειαν Παρὶἑαίατη 6586 αποᾶ νἱπὶ μαροϑαῦ 8018, οαγοδῦ 
Ἰηγιαϊᾶ. Τοπρθ Θηΐτη ἃ]Π1ὰ ταὐὺϊο οϑὺ, 81 τί ρᾳ 11 οῶΘ. οδαβῶ οθγύατῃ 
ποάάδιη παιδείας ΘΘΩμΒ ῬοΒοαζαν: γϑΙαῦ 1881 ἃ 21 --- 82 ἐπεὶ δ᾽ ἕν τὸ 
τέλος τῇ πόλει πάσῃ, φανερὸν ὅτι καὶ τὴν παιδείαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν 
ἀναγκαῖον εἶναι πάντων καὶ ταύτης τὴν ἐπιμέλειαν εἶναι κοινὴν καὶ 
μὴ κατ᾽ ἰδίαν κ. τ. Δ. οὐ βᾶθριίτιβ 1 ῬῸ]. νο]αῦ 1887 ἃ 18 8αᾳ. 1810 ἃ 12 
--36. 1960 Ὁ 1 86. 

80. καὶ δρᾶν αὐτὸ δύνασθαι ΟὈδβοιτῖα5. ἀϊούμσα. ααπι φαΐθμι ἴῃ 
80 510 αὖ οχροπαῦαν αὐἱᾷ ουϊαπθ᾽ 81} ἐδοϊαπάστῃ (,, ἑκάστῳ προσήκειν“ 
γ8 31), Ραΐο δια ἴῃ Ηἷβ (, κράτιστον δρᾶν αὐτὸ δύνασθαι") τιοᾶθδίθ οὖ 
ααδδὶ ἰθοῦθ βίπριϊοβ οὖ ρυϊναῦοβ ϑυοοᾶτσὶ: ., θχορὑδὑββίσηατα αὐϊάθμι, 8] 
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ὍΠ Ὰ ’ Ἣ ΄ ΕΞ ’ , " ΄ “ὥϑω.., 
κιὸ ἑκάστῳ δόξειεν ἂν προσήκειν τοῖς σφετέροις τέκνοις καὶ φέ- τυ «51. “« οὐήκις 

5. λοις εἰς ἀρετὴν συμβίλεσθαι, ἢ προαιρεῖσϑαί γε. μάλιστα ΡΥ" ῥ ἄρ. βὰς 
δ᾽ ἂν τοῦτο δύνασϑαι δόξειεν ἐκ τῶν εἰρημένων νομοϑετικὸς “»» 7--. 
γενόμενος" αἵ μὲν γὰρ κοιναὶ ἐπιμέλειαι δῆλον ὅτι διὰ νό- ΨΆΜΩΝΣ 7. ἣ 

μῶν γίγνονται, ἐπιεικεῖς δ᾽ αἱ διὰ τῶν σπουδαίων. γεγραμ- 85 Ἴ, “1: γε με, ἊΝ 
μένων δ᾽ ἢ ἀγράφων, οὐδὲν ἂν δόξειε διαφέρειν, οὐδὲ δι᾿ ὧν 180 ὅπ 5 Δ, 
εἷς ἢ πολλοὶ παιδευϑήσονται, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐπὶ μουσικῆς καὶ ΓΤ Ί ἐπ 

» Ε ΄ [ ᾿ Ν γ 
γυμναστικῆς καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων. ὥσπερ γὰρ ἐν,., κι κι Δκα 
Σδο τε νει τ : Αοιλὰςς δι λα 

82. ΚΡ συμβαλέσϑαι. μάλιστα]! ΚΡΝΡ μᾶλλον. 838. δύνασϑαι] ΚΡ 
τίνασϑαι (οτα. ΟΡ). 

1. δ᾽ ἢ] Κν ἢ. 2. 8. καὶ γυμν. ΚΡΜΡῬ ἢ γυμν. 

ΟἿΣ οοπδϊηραῦ αὖ Βα] αὔδγθιη πᾶπο ΡῈ] Ομ) οαγατα δῦ βαβέίπθγ ροβϑὶς 
διαῦ, 51 ποι ἔπθεῖὺ 111ὰ, βαξ, ορογᾶ ᾿ἱπβύναθγθ". 

82. εἰς ἀρετὴν συμβάλλεσθαι: Ἰᾶτα Θῃΐτη 80 60 ργοροβίΐο, αὔὸ ἐθῃ- 
ἀοθαΐαν (τὸ ποιῆσαι ἐπιεικεῖς 1179 Ὁ ὅ), δ τηΐποτα τϑοθάθηδαμῃ οὶ, 
αὖ ΡΓῸ ρᾶγίθ υἱυγὴ!ἱ 515 αὐΐβαθθ γϑ]1Ὁ Βισοθγγοσθ. Θαδθ ὀρθὰ π6 60ῃ- 
ἰδιηπδῦαν, τηοχ Ὁ 8 846. τηοπϑύμν, οὗ ρΡθηθ8 ρυϊναῖοβ δ] αὐἱᾷ ἀποίουϊ αὐ β 
ἑαουϊέεα βαιιθ 6886. 

82 5. μάλιστα δ᾽ ἂν τοῦτο δύνασϑαι δόξειεν ἐκ τῶν εἰρημένων 
νομοϑετικὸς γενόμενος. ὃ1 γοΥρδ οὖ ποιηϊηδ βρθούθηξαν, γθοίθ: ἀϊούασα 
ὅτι πρὸς τὸ γίνεσϑαι ἀγαθοὺς νόμων δεῖ (1119 Ὁ 31 544.); αποᾶβὶ 
ἐριθαν ποὺ βαπὺ ᾿θρα8 (κοινῇ ἐξαμελουμένων γ8 80), 15 ατἰ 580 Ἰοοο 16- 
Θύῦτη ΠΠΌΠΠ8Β Βα βοὶθιῦ, ΠΘΟΘΒ88. δυὶϊὺ 1088 βίαύθαιδὺ απδὸ Ἰθρίθαβ βέδίπθηδα 
Θγαπὺ. Ουοᾶ ααπὶ τοοῖθ ρϑυβοῖϊαῦ, βᾶπθ οὶ νομοϑετικός. Βτγδυϊξου ἰάθιη 
δι Ὀβοιαἰᾶ μᾶο ἀθτηοπβέγαίίομπθ Ὁ 234 ᾿τξουαῦον. νομοϑετικῷ πειρατέον γε- 
νέσϑαι, εἰ διὰ νόμων ἀγαϑοὶ γενοίμεϑ᾽ ἄν“, Ῥοβίαπδτῃ Θπΐτῃ 1179 
Ὁ 81--1180 ἃ ὅ ρυϊπηστη 16 5 685 δοοῖδδθ βαπὸ, δϊθ Ἰᾶτη ῥγοχίτηπβ ρυϑᾶτβ 
δα ἤπθυη υϑυβαβ οϑὺ αὖ ργοθθίαν ,,8α οσἱσποπάδιη ρὲν ἐθισμὸν νἱγξαξθιη 
Βῖγθ ἴπ οἰνιζαΐθ βῖγθ ἴῃ βίπρτ δ πἀππηὶ 1]] τη ἰΔἀΟπθιιηὶ 6856 αὐἱ 50 νο- 
μοϑετικός“ ἃ 82 ---Ὁ 38. -- Θαΐ γϑγῸ ποϊ]πθγὶὺ γϑυθὶβ δὲ ποιηϊηῖθυβ ἀ6- 
ΟἿΡΊ, ΤΉΘΙΏΟΥ οὐ απΒΠΟΌΥΘῚ Ὑἱβαπὶ 80 Ἰθρίθτιβ οραβ 6886. ΝΙΠΗΪΓΌΤΩ 
οἱ αἱ ῥυϊναύαβ ᾿πέθυ 505 σϑυβαύτν πος τὸ ἀναγκαῖον {Ππ4Φ αποᾷ Ἰ6ρ68 
Βαθοπὲ προ τὸ μὴ ἐπαχϑὲς δάουνιῦ (ν. δὰ γβ 29) --- αὐἰὰ ἰρίδαγ 111 οὕτη 
Ἰορὶθυβ δβύ ϑῖη ἱτητηυζαξᾷ βϑηὐθηξιᾶ, Ἰᾶτὰ δὰβ ἀποαπθ ρτδθοθρίϊβ τὸ 
ἰσχυρὸν ἐγ θαθπάαμπι 6886 αἰοϊζαν (Ὁ 4 5..), 7αοϑῦ 6ὺ τηδρὶβ ῬΥΪΟΥ ἸΘρΈΤΗ 
Θοτητηθηθαίίο. Αα τοίη ριον ἱπᾶμθ τὸ ἐκ τῶν εἰρημένων γ8 88. 

80. ἐπιεικεῖς δ᾽ αἵ διὰ τῶν σπουδαίων (νόμων): δϑὺ Θηΐτη ΠοΟ τοῦ 
νομοϑετικοῦ αὖ ὈομδΒ ἰθρθβ χτηϑθηΐθ οοποῖριαὺ. Ἐρθοίθ Ἰστθαῦ Πόσο Ρυ]- 
γαΐαβ, ααἱ νομοϑετικὸς που, 1ὰ οὐ͵πβ 18πὶ κοινὴ ἐπιμέλεια ποη δῦ 
ἴρ8θ6 ργουϊθθϊῦ; ποθ αὐἱϊθαπδτῃ γοϑΐθυ, αποὰ οροτῶ 6788 πὸ ἐδ θῈ}15 θοαὶ 
(ἄγραφοι) ποαὰθ ἃ ταῦ] αἀΐπϑι Πουμηΐπαπι ρου ϊπϑὺ (εἷς Ὁ 3). 

8. ὥσπερ γὰρ -- ,,πϑαὰθ ἃ νϑγϑπάϊμι οϑὺ πθ ἰᾶθο, απἷᾶ ῥτγαῦιιβ 
αβδὲ, ἔγυιβέγα, ὀρϑύϑῖη βϑιδπι 810 πανδύασιιβ " (--- νυν 7). 6 βϑῃξθηθἃ Πδο 
γ. δὰ ἃ 19 εὐ 34. 
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1. τ προναταῖς πόλεσιν ἐνισχύει τὰ νόμιμα καὶ τὰ ἔθη, οὕτω χαὶ ἐν κιο 
ὩΜΩ, ὙἸ ΕΑ οἰκίαις οἵ λοις λόγοι καὶ τὰ ἔϑη, καὶ ἔτι μᾶλλον διὰ 

κι ὥ μ β.χις, 

ἀρ ηά τγαςο τὴν συγγένειαν καὶ τὰς δὐεργεσίας" προὐπάρχουσι γὰρ στέρ- 
: ως ΚΝ ἄν οντερ καὶ εὐπειϑεῖς τῇ φύσει. ἔτι δὲ καὶ θιάφερύσοι, αἱ 

τε ἐτθωὴ ̓ χαϑ' ἕκαστον παιδεῖαι τῶν κοινῶν, ὥσπερ ἐπὶ ἐκεφεφῆρ! κα- 
αὶ" τ Υ̓ Ἐπ Κλ, ϑόλου μὲν γὰρ τῷ πυρέττοντι συμφέρει ἡσυχία καὶ ἀσιτία, 

ἘΣ ̓ς δξε μᾷ Ἷο τινὶ δ᾽ ἴσως οὔ, ὅ τε πυκτικὸς ἴσως οὐ πᾶσι τὴν αὐτὴν μάχην 
ἀρτ οΣ περιτίϑησιν. ἐξακριβοῦσϑαι δὴ δόξειεν ἂν μᾶλλον τὸ καϑ᾽ ἕχα- 

στον ἰδίας τῆς ἐπιμελείας γινομένης" μᾶλλον γὰρ τοῦ προσφόρου 

4. ἔϑη] ΚΥΙΡῸν ἤϑη (ἢ. ΤΡῸν δ. ἤϑη. 11. δόξειεν ἂν] Κυ δόξειεν. 

ὅ. οἵ πατρικοὶ λόγοι: ποθὴ Θπΐπι ἀθοοῦ γ61186 νομοϑετικὸν 6586. Πἰδὶ 
θη ααἱ φαὺ ρῬαΐθυ 810 ὡὰῦ ρεύγὶβ Ιοοο. ΑΌ θοᾶάθπι τὰ ἔϑη αὐ ἀοιηὶ 
βαηῦ γ6 1] δρργοραΐα βαμὺ γ9ὶ ᾿πϑυϊθαΐω: οὐθηΐση ἰπὔθυ πϑβοθηΐθθ οὺ δᾶο- 
Ἰϑβοθηΐθϑ Ἰοῃρ8 ῬΥΘΥΪΟσΘ ὑθιηροΟΥΘ ΟΠ ΤΟΙ ἀϑὰπ βαποίππίαν αὐϑτῃ ἴῃ 
οἰνιθαῦθ οὐ ἴῃ ροραϊο. 

1-Ξ18. ΑἸἰψια ὁδὲ χιιὸ φνίναϊα, ἤαθο Ππομοβίαϊίἧβ γα υοἱ οαοοϊαὐ ῬΥαΘ 
γριιθιϊοᾶ: χιοα ογΐην βύριγυϊβ πιυϊδιιϑηνιθ οριι8 68ὲ, δὲ υἱαοριξ ξαοίϊλιι8 οἱ 
φγοοιγαδιὶέ οὐμ ουθν Ῥανιοῖβ γ68 68ὲ. Ἠδηο γ6ηὶ πὸ ρῬούαΐϊθθθ Αὐἱβύοὐθὶϊ 
ῬδΥΥΐ τηοτηθηὐὶ νἹ θυ], ποπ ἔαρὶθῦ θαμὰ ααἱ τηθιηϊηθυῖῦ οππηΐηο γὶσϑαΐθια 
ΟΙΏΏΘΙ 6888 μεσότητα πρὸς ἡμᾶς 1106 ἃ 36--- 7. Θαδπίᾶ ἰσίθαν ἃ]- 
πρϑηθϊῷ ἀπαβαυίβαθθ απθπὶ Θαποδγθ γ6}185 ΟὈβουνδηᾶαβ θυ, στη ἱρϑαχη 
ἰθ (ἄλλοι γὰρ πρὸς ἄλλα πεφύκαμεν) διὰ ποποδίαξοτα Ῥογάποθυθ πθαπθαβ 
πἰδὶ ἐθ 8Ὸ δὼ ρατέθ ἀφέλκειν γο168 ἴπ “ἪἋπδτὰ ἐθ εὐκαταφόρητον ΥΟΡΘΥΘΥΙΒ 
(109 ἢ 1---). ὙΙ46 θχθιηρίατη δΥδὶβ τηθάϊοδθ γ8 8 8αᾳ.: ἴῃ αὐ ῥγϑθοὶ- 
Ῥἱαπὺ αὐἰάθηη ἀθ σϑῃθυῖριβ ΤΟΥ ὈΟΥ Τὰ 80 τηθαϊοδιηθηθοσαμη, τηθἀθηθοῦ 
ὙΘΙῸ 5] ΠρῸ]} 15. Βομηῖθα8 --- φαΐέψνεται γὰρ οὐδὲ τὴν ὑγίειαν οὕτως ἐπι- 
σκοπεῖν ὃ ἰατρός, ἀλλὰ τὴν ἀνθρώπου, μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὴν τοῦδε" καϑ᾽ 
ἕκαστον γὰρ ἰατρεύει 1097 ἃ 11 Βα. ΕἾΡῸ γ6] Ἰθρϑβ 1186, ΡῈ. αὐδ8 ἡ 
κοινὴ ἐπιμέλεια παιδείας πέρι ἢαΐ, ταδπᾶάδγο αὐἱάθμι τηάϊδα, ρΡοῤογαπῦ, 
564 Ῥίυτῶ Ῥυααθηίδθ Θουτη ΠΘΟΘββατο ΘΟΙηγαϊὑθηῦ ααἰθὰβ οατῶ Ββίηρτ- 
Ἰουττὰ ἔαουιὺ ὑσωάθπαδ. 

. καὶ διαφέρουσι ,, ρτδθδίαην“: ν. γ8 11 ἐξακριβοῦσϑαι δὴ δόξειεν 
ἂν μᾶλλον τὸ καϑ΄ ἕκαστον. 

8. παιδεῖαι: ῬΥΙΠ τη Β10 ποηθη παιδείας (αὖ νβ 2 ὈΥϊμησμη νου θα] 
παιδεύειν) ΠΟΟ ἴῃ οδρὶθθ οοοαντῦ. ΝΠ τηδ]6 ἀϊοδθ, ρυῸ ὑούῶ τ ῬΥ]Ὸ8 
ἀπαβ ραγύθβ δ᾽ υβάθιη οομητηθιηογαΐαβ 6886 (1179 Ὁ 84, 8185) τροφὴν οὗ 
ἐπιτηδεύματα. Τάτ ῬΙαῦο νοοαὺ κεφάλαιον τῆς παιδείας (Πθρ΄. 648 ἃ), 
ἴπιο τὴν πολιτείαν ἰρβᾶτη τροφὴν νυϊὺ 6886 ἀνθρώπων (Μοποχ. 388 ο). 
Νοιηΐπθ τῶν ἐπιτηδευμάτων απδῖη τπδχίτηθ γαῦὰ οομρ] θοῦ βοϊθηῦ 
σταθοὶ; υἱὰδβ. Ὁ 2. 8 τὴν μουσικὴν ἴῃ ΘΟΥΆΙΩ ΠΌΙΠΘΙῸ 6886, ΠΘῸ ΤῊΪΠῸ85 
οϑὺ ἴρβῶ ἡ φιλοσοφία (,, μέλλετε κρίνειν οὐ περὶ ΣΙωκράτους ἀλλὰ περὶ 
ἐπιτηδεύματος, εἰ χρὴ φιλοσοφεῖν“ 1899 Ὁ 9 5α.). 

12, μᾶλλον γὰρ τοῦ προσφόρου τυγχάνει ἕκαστος. ΒανΙδδίτηδ, 8}. 
Αὐϊβῦ. υὸχ πρόσφορος (γ. 61 ἃ 26 ξητεῖν τὸ πρόσφορον), 568 παδιϑαύαπι 



τ 
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εἶν; τυγχάνει ἕκαστος. ἀλλ᾽ Ἐπυροξη θ η μὲν ἃ ἂν ἄριστα καϑ' ἕν καὶ τι8ον»18.. ἐξ," 

ἰατρὸς καὶ γυμναστὴς καὶ πᾶς ἄλλος ὃ τὸ καϑόλου εἰδώς. ὅτι ἰάοα, ἀκείσετε. 

πᾶσιν ἢ τοῖς τοιοῖσδε᾽ τοῦ κοινοῦ γὰρ αἵ ἐπιστῆμαι λέγονταί τε 10 μ᾿ ,4 

καὶ εἰσίν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἑνός τινος οὐδὲν ἴσως κωλύει καλῶς ΕΣ λές 

ἐπιμεληϑῆναι καὶ ἀνεπιστήμονα ὄντα. τεϑεαμένον δ᾽ ἀκριβῶς ὑπ Ὁ ὦ 
ὥς 

18. μὲν ἂν ἄριστα] ΒΕΚΚ. τηδ]. μὲν ἄριστα. 14. ΚΡ ὃ καϑόλου εἰδώς 
τι (ἴ. 6. τῷ πᾶσιν. 1. τοιοῖσδε] ΚΡ τοιοῖς δεῖ, 10. ἀλλ᾽ ἕνός] 
ἴω ΚΡ; ἀλλὰ καὶ ἑνός ΒΕΚΚ. ο. οοἰξ. 1]. 

γουθαπι προσφέρειν 5. προσφέρεσϑαι τοϊαξατη δα οἷ ο5. αὐἴθιιβ νϑβοϊ την, 
3 Β:πΉ Πα πὰ δῦ βυρβί. προσφορά. ἱΙάθαξαν αυοα" γι οοπαποιὺ ατιᾶϑὶ 

ἴῃ Βομούθιῃ τῆς τροφῆς ἢ. 1. οοπέγτα ἀβὰπὶ πρόσφορον γοοσδύμμι 6888. 
: . 18 --28. Θὕδθ τποᾶο Ὁ 8 56ᾳ. αἰβραΐζαῦα, βαπῦ, ἰΐα ν6] ἐπθηδαγ ρῥτῖ- 
ἣ γαΐδτη δἀπορξϊοηθμι γ6] δἰΐδιη ἴπ ἔδνουύθιη 6718 βαηξ, ταῦ ῬΥΟΡΔΌΙ16 δι 

ὙἹἴββ Αὐἱβίοξβιθπι ἃ βαπᾶ τϑίϊομθ τϑίαπθ πδίυγᾷ ἸΠαπΣ Ῥο  ββί πγττῃ 
ΘΟΠθμἀδγῖ; 510 1άθπη ἩΪΗ110 τηΐπτβ αἰβυτηθῦ κράτιστον μὲν οὖν τὸ γέ- 
γνεσϑαι κοινὴν ἐπιμέλειαν (ἃ, 29), ΡΥῸ τούτη Βυτηδηδγατη ΘΟΠἸΟΙΟΠ6 
ῬΥΟΌΔΙΙ ρούϊιβ αποᾶ ἰαξίτι ἴδοι!!! βαρ ἕαοϊα νἱάθγθθαν αἀὐᾶτῃ αὐοᾶ 
τηθ]α5, Οδηβθθαῦ ἔοτίθ τπϑήοσθτα ϑΡ6 πὴ 6886 ὉΠῸΠῚ ΠΠῸπ γν 6] ρᾶτποοβ γ8- 
Ῥουύαμα τ αὐἰθὰβ ρθὺ οἰνιἰαΐθιῃ ἡ κοινὴ ἐπιμέλεια σοταγηϊϊ ροβδβοῦ, 
αὐδη τπηὰ]ῦοβ ααἱ ΡΘῚ 5Ιηρυαβ ἀοτηοβ οὐ γϑ]]θπὶ οὐ ροββθπὺ γτθοῖθ κατ᾽ 
ἐδίαν ἐπιμελεῖσϑαι. ἴῃ παπο Θηΐτῃ ραγύθμι νἱἀθηδαν οθτέθ βρθοΐασθ απδ8 
ἦδιαι υβ 18 βαα. δἀδαπέιν, αὐἱθὰβ αὐδϑὶ οαγθίασ π6 αὐΐβ Π|8}Ὶ ΒΌΟΥΤΙΠΙ 
ΘΌγδτ ἔδοι]θτη ἔοτα ρυξθῦ; πᾶτη βθυῖϊ αὐϊᾶάθιη τηοηθέαν αὖ τὸ καϑ᾽ ἕκα- 

στον ΔῸ 60 Ὀ6Π6 Ῥγονϊἀθαῦιν αἱ Π1] μαρϑαὺ τἰβὶ ἐμπειρίαν τινά, 56ᾷ 
οθογίϑιη συϑίϊοπθιη, βῖνθ ρᾶγγῶ βἰηῦ δατηϊηἰβίσαπαδ, βῖγθ τπᾶστδ, ὡρθᾶ 
ὉπδΠ 6888 τὴν ἐπιστήμην. - Οὐδ αὔστη -- τν8 38 δχροπαηΐοσ, δἀπιδῦ 
αὐ Αὐϊβύοξθ!θιη πογϑυὶδ: ἱπύθ]Π ρου δηΐτη 86 αὐἱᾶ ἀϊοαίυν --- εἰ ἴογίθ 
ΘΧ υἰΐππδ ἔθσθ βοηὐθηξία ν8 28---9ὅ (α. γν.) ἀϊβοαπηιβ ἰδιηθη αἸϊα Αὐϊβίο- 
ὕθ]θη β'ὲ υἱᾶθυϊ Ῥυοθαββ6 υβ 18---298 ἂς σορὶἐαγδηηιβ. ῖ 

14, ὅτι πᾶσιν ἢ τοὶς τοιοῖσδε 50. συμφέρει 56 πρόσφορόν ἐστιν 
(γ85)13). Νβο ἕδιπθῃ ἀδύϊνιιβ σοταμηοαϊ αἀπθιη ἀϊουπὲ (πᾶσιν, τοιοῖσδε), 
αππτὰ ἀ6 γϑγ]8Β σΘηθυ 5 ἐπιμελείας ἀραύθν, δἀάϊίο ἰδύο ργβϑϑαϊοαϊο 
οροῦ. 

16. τοῦ κοινοῦ γὰρ αἵ ἐπιστῆμαι: οοπίγα τϑὰτὶ τοῦ κοινοῦ ῬτῸ 
"τοῦ καϑόλου: δῃ ἰὰ υἱάθαΐαν Ῥτὸ γϑίϊομθ 6888 αποᾶὰ ἴῃ πδὸ απίᾶθη 
περὶ παιδείας ααδεβθϊοῃθ τὸ καϑόλου τὰ πη γοτείἑαΐθπι ΟΥ̓, 11Π}- 
ῬΥΪΠηῖΒ ὙογῸ οἰνίατη (τὸ κοινὸν) βρϑούθὶ --- - γὰρ: ααἱ Θηΐπη κροδὲ γ6] 
γυμναστὴς (γ85 14) αἴοὶ γυ]ῦ, βοϊθηξίδυη αἸαππᾶτη γ6] ἀγέθμι (πδπὶ ἰβέδ 

. ομηπῖδ, ἐπιστήμης Ῥτορτίο ἀϊοίαθ ποῦ βαπὸ --- ν. 1189 Ὁ 30 54.) ρτοβέθευυ: 
αγίθ Ἰριθαν βυᾶ, αὐδ τοῦ καϑόλου 65, ἱηβύγτιοῦιιβ δα βίπρσια, αὔδθαιθ 
ἀοοραβί. ἡ 

10. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἑνός τινος: οαποᾶ αασχῃ αἰοίτητβ μασυὰ ΠΘΘΆΠΙΙΙΒ ---, 
ΠΪΜ110 ἐδτηθη τηΐπυβ (οὐδὲν δ᾽ ἧττον γ8 .30) γΘΥῸ ΠῚ δϑὺ αποα ἸπομΪ ΠΉτι8 
Ὑ5 18, Οἴτ8 τεχνικὸν 80 60 6886 απὶ τὸ καϑόλου πογουῖδ": αποὰ γο1Ὸ 
ΠΟῊ δὲ τεχνικόν, γϑοΐθ ἔμοῦμμι 6886. ροββὶξ, ὑαύπμι 80 ΘΥΤΌΥΘ --- αὐδη- 
ὅσ Βυσηδηδ, ὑμξα 6586 Ῥοββιιηῦ ---- παπα πᾶτῃ οΥῖῦ. 

Ατῖξε. Ἐπμῖο. 46 



Ὑ50 ΔΒΙΒΤΟΤΈΙΙΒ ἘΤΗΤΙΟ. 

" ν᾿ 2 νυο ύς, τι πϑοντϑτὰ συμβαίνοντα ἐφ᾽ ἑκάστῳ δὲ ἐμπειρίαν, καϑάπερ καὶ ἰατροὶ κὶιὸ 
᾿ δ: «ας ̓ὡν Τοῖς. ἔνιοι δοκοῦσιν ἑαυτῶν ἄριστοι εἶναι, ἑτέρῳ οὐδὲν ἂν δυνάμενοι 
Ἔν. ς. ὦ ωκ... ’ “ κ τος τς ἐκ ἐπα 20 ἐπαρκέσαι. οὐδὲν δ᾽ ἧττον ἰόν τῷ γε βουλομένῳ τεχνικῷ γε- 
κζας, ἐν ὡς, νέσϑαι καὶ ϑεωρητικῷ ἐπὶ τὸ καϑόλου βαδιστέον εἶναι δόξειεν 

νος ἐν ίξος, ἐξ, ἄν, κἀκεῖνο γνωρφιστέον ὡς ἐνδέχεται" εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ τοῦϑ᾽ 
“ὖ αἵ ἐπιστῆμαι. τάχα δὴ καὶ τῷ βουλομένῳ δι᾽ ἐπιμελείας κε 

Ὄπ ΦΗΡ μθ 95 “ἢ ΄ ΄ 

19. Κῦ ἔνια. 28. τάχα δὴ] δοηΐ. 8βοῖ.; ΒΚΚ. τάχα δὲ (ΤῸ τάχα 
δ᾽ αν). 

18. δι᾿ ἐμπειρίαν: αὐδῶ ἰπύθυ βοϊθηθίαη οὐ ἰηθου ρουϊθϊατηι θὰ ΘΟμα- 
Ῥαγδίαμῃη οοπύγογθυβῖῷ ὧ(6 ρυϊποιραῦα οϑῦ, ἢ. 1. ἤθατιθ οππηΐβ Π66 αἴ86 
τα παιδείαν τοΐδγθαν αἰγττηθπᾶδ, οταῦ. ϑδη6 δηΐτη οὐ ἰρϑίπβ Αὐἱϑύοβ!!β 
ψΘΥΡΙΒ, Ῥυδοβουθη αὐατη περὶ πραχτῶν ἀριθαγ, ἴῃ αὐτῶηαπθ ρδγύθιη 
αϊδραΐατο Ἰοὺ: ν. Ἰθπᾶάθιη 1Π|δῖὰ τῶν ἀναποδείκτων φάσεων καὶ δοξῶν 
81 ἐμπείρων καὶ πρεσβυτέρων ἢ φρονίμων 5ἷπῦ 1148 Ὁ 11 -14: οὗ 1141 
Ῥ 10--18 οὐ ἴηἶτῶ 1181 ἃ 9--12. Πὴ6 αὐτὸ γϑῦο ραθαασορίοῦ δα απδηη 
Βᾶθο βρϑοίμηΐ, πὶ ρϑποω οὖ αϊβ]θοΐω ατιαϑὶ ἴῃ 11. Αὐἱβῦ. βαρδγβαμὺ αὖ 
βϑηθη αι) 67.185 αἰγίπδπᾶο ροῦϊ8. ΠΟΥ συ τητιβ ααϑτη ἰΘρΘηάο. 

22. εἴρηται: γ8 1ὔ. 
28. τάχα δὴ 86γ. 6 οοπ]θούατῶ: ἃ ΡΌΠΘΙΘ Θηΐ τῶν ἐπιμελειῶν (γ.. 

ἐπιμεληϑῆναι ν5 18. 11. ἐπιμέλεια γ5 28) 1δπὶ Ῥ6 1 τϑούΐιτῃ ΒΥ] ΟΊ Βπλιπη 
Ῥυοοθάϊδιν δα θᾶτα ἐπιμέλειαν ἄἀθ απ ααδουϊθαν (δι᾿ ἧς βελτίους ποιη- 
ϑήσονται ν8 34); γ. οὐϊδιη τῷ βουλομένῳ -- τῷ βουλομένῳ γ8 30. 28. 
πὰ (1 τ δὲ οββϑὺ ἀϊούυτμη μετ᾽ εἰρωνείας τινός: ου͵ὰ8 πππὶ 6 81 
Ἰοοὰβ 'ρ86 νἱάθαβ. --- Ουϊὰ νϑῖὸ δῦ αὐοα 18πὶ Ρ6. ἀθιποηβδύγα 1 ΟΠ ΘΤὴ 
γ8 18 864. 50 οοπηϑϑηξαηθαμῃ (,, τάχα “) Βϑιᾷ ἀπθίατη νἱἀθαῦαν 50. θἐϊϑηι 
605 απἱ ταῖς καϑ'᾿ ἕκαστον παιδείαις Ορογῶτῃ ἀαύαι! βἰηῦ σθηθΥα}} βοϊθηὐϊῶ 
ἰηϑύχαθηοβ 6586 (τῷ βουλομένῳ --- πειρατέον ἐπιστήμονι γενέσθαι); 
οὐ πὰς αὐἰᾶάθηη φῥτοχίτη βθηὐθηξία 56 απ] γθοῖρὶῦ: ν. τοῦ εἰδότος γ82 1. 
Αὐ δ]1ὼ Αὐἱβέοὐθιὶ ἴῃ τηθηΐθ θγϑηὺ --- βου] Θηΐτη πειρατέον νομοϑ' ε- 
τικῷ γενέσϑαι ν5 34. Δὰ δῦπο Ἰριταν ἤμπθηλ 181 γ6 πὶ 5101 νἱάσίυν 
Ῥοϑγαυχίββθ, αὖ πὰπὸ οοπϑίθῦ δὰ θἀποδηᾶοβ θιηθπάδηδοθαιιθ ΠΟΠΙΪΠ6Β 
αὐΐατθ 1θρθβ, πού τὴ Ἰορατα, νομοϑετικήν, πολιτικὴν ΟΡῸΒ 6588. ΝΘιπρθ 

' τὸ νομοϑετικὸς αποᾶ Ῥυϊπηθσι ὃ 88 (. γ.) ποη 88 015 ἥστηο ρθᾶθ ἴῃ βᾶπὸ 
ΔΥΘμδ ἢ ἀθβοθπᾶάθυθ γιἀθραΐαν, Ὁ 22 ἴῃ αὐτϑίηαπθ ραγίθια ᾿ΐω οϑῦ οομῆν- 
τηϑῦθτη, αὖ ῬΘΥ ΤΑΙ] βύθυ 1 6]5 ΤηΟχ 29 δα Ργόβρθθτα δυθηύαμῃ απ86- 
ΒΌΙΟΠΙΒ ῬΘΙΡῚ ρῬοβϑιῦ. Οπδογθηᾶθπτῃ Ἰἰσιῦαγ, ἀπᾶθ ποὺ οἰδούπμι δἰ. 861]. 
ΑὐἹβέοιθι ἢῈ1]10 ἀάϊίο γῦρο οουΐαμι νἱϑοθαΐαι, τὴν τοῦ καϑόλου 
ἐπιστήμην ποΟ αὐἰᾶθπι ἴῃ ΘΌΠΘΙΘ 6586 τὴν νομοϑετικοῦ ἐπιστήμην; τι66 
Ῥιορύίογσθα ὑδηύαμη ἸΘσΊθτι5Β ΟΡῸΒ 6886 ααἷἰῷ, ναϊθϑηῦ, 8θ6α οὐΐϊδιη Οὐ [1α- 
αποᾶ 6Χ 118 50118 ἀἴβοὶ ροβϑὶῦ αὐὰ καϑόλου ἃ ὈοποΒ τηοτθ5 ἰδοϊαῦ: 

νόμοι εἰσὶ. περὶ παιδείας 
πᾶς νόμος καϑόλου (1181 Ὁ 18) 

τὸ καϑόλου περὶ παιδείας ἐν τοῖς νόμοις. 

ἘγρῸ 51 η6 ὑπππὶ απ] θ 1 τϑοίθ Ῥοββδὶῦ άποαστθ αὐἱπ πόνου τὸ κα- 
δόλου περὶ παιδείας (1180 Ὁ 18 54α.): ἀϊΠιρσθηνία Δα πῃ! ροπᾶα, αὖ αα]- 

᾿ 

ΕΥ̓ δεν ΚΘ ΡΌΣΥ Ἢ ΠῚ ΓΟ Υ ΥῊΥ Ἑ ΥΤΤΥΥ ὟΣ 
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κιὸ βελτίους ποιεῖν. εἴτε πολλοὺς εἴτε ὀλίγους, νομοϑετικῷ πειρατέον 1180} 3 Ὡς ἂν ελις ὦ 

Ὡ» 

ΗΥ εἶ διὰ νόμων ἀγαϑοὶ γενοίμεϑ᾽ ἄν. ὅντινα γὰρ οὖν καὶ ΣΎ ΣΌΒΘΕΣ ἀσγαλ τους ἐν ἃ 

Υ ν προτεϑέντα διαϑεῖναι καλῶς, οὐκ ἔστι τοῦ τυχόντος, ἀλλ᾽ Ἢ; 
τῷ ἐν 

εἴπερ τινός. τοῦ εἰδότος, ὥσπερ ἐπ᾽ ἰατρικῆς καὶ τῶν λοιπῶν, “ΠΝ 

ὧν ἐστὶν ἐπιμέλειά τις καὶ φρόνησις. ἀρ᾽ ον μετὰ τοῦτο ἐπι- ὑν4---- ὌΞΕΞ 

σχεπτέον πόϑεν ἢ πῶς νομοϑετικὸς γένοιτ᾽ ἄν τις; ἢ καϑάπερ ἐ{,ν.) «λι ἴω 

ἐπὶ τῶν ἄλλων. παρὰ τῶν “πολιτικῶν; μόριον γὰρ ἐδόκει 30 δ βονω.. 

τῆς πολιπυσις εἶναι. ἢ οὐχ ὅμοιον φαίνεται ἐπὶ τῆς πολιτι- 44.2.5... 
“Ἔ Ἰκπιοῖνος 

κῆς καὶ τῶν λοιπῶν ἐπιστημῶν τε καὶ δυνάμεων; ἐν μὲν 1; γ᾽ ἔ ἐεωΐ κος 

γ᾽ λων Μ-π ΥΩ" 4 ," 

Ψ κἰ 4 ΜΙ ψξωδς “δι. 
Θαπαὰθ Π86 1π γ6 γϑυβαῦασ πουθυϊῦ ὈΟΠΔΒ Ἰθσθ8 γ6] ροξϊιβ 'ἴρ86. ροββὶὐ 
Ὀομπαβ Ἰθρθ8 ἔθσγθ (βιῦ νομοϑετικός). γιάθαβ μᾶθο παπᾶ ομηπΐ ΘαΥΘΥΘ 
γαξίοπθ; 564 νἱάθαβ θὑϊδηι αυϊὰ ἀσυλλόγιστον μαθοαπύ. ΝῚ ἔοτέδ 1ᾶ6ο ααΐδ 
αἰϊασπα, τοῦ καϑόλου ἐπιστήμη δα Ἰ6ρθ8 46 60 σϑηῆθῦδ ἔδυθηαβ πθοθββαυίδ, 
οϑὺ, ἴρβῆτη 1Πᾶπτπ| ἐπιστήμην ὃ Ἰοστπὶ Ἰα ον τα ροίθπδιη 6556. Θοποὶα- ν 
ἄδ5. Θυοάβὶ ἴπ τϑρυθ]οα βαριυθηθαν Ἰθρθβ απδθάδη, ααϊθιβ οαγθῦαν 
αὖ ΤΟΥΣ ἃ, οἰνίαπι ΘΟΥ̓ΡΟΥΌτι5 ἀγοθαηΐαν: πππὰ γϑοὺθ αἀἰοαῦαν 808 τηθαϊοα 
ΔῸ τηῖβ 118 γϑοΐθ ΘΧΘΥ ΘΟ ααἱ νομοϑετικοὶ οὐ πολιτικοὶ 5'πε Πιοαπῦ 
111, ααἰᾶ Ργὸ ἰθρτσι παδατᾶ τϑοῦθ Ἰθσίθαβ (καϑόλου) οαἀϊοαίατν; βρᾶ απο- 
τηοᾶο 60 ρϑγυθῃϊαίαν τὖ να]θυπαϊ 61 56τι ΒΙ ΠΡ ]ΟΥΤΙ 56 Ομ ηΐττ 586- 
Τητι8 ὑπθδιηθγαθθ, ἰρ81 ἃ γηθαϊοῖβ ἀϊδοαπῦ πθοθββθ οὐῦ. ΕΥΡῸ οὖ θὰβ 
1θρθ5 ααἰθιι5 νἱγύα δ οδβϑ ορτβ δϑῦ, 851] αὐθάδη δϑὺ δὺβ ρϑθαβρορίοδ, 
51 οϑὺ 5πῶ πϑίατα, ποπθϑύθθ ΔῸ δὐμιοῖβ οχρογαΐα., ϑηϊτηϊατιθ ππτηδπὶ πῶ- 
ἴατῶὼ αὐϑοᾶάδπι απδοτθπᾶο ἱηγοϑυύρδηαδ, γὙϑβριῦΠοα ρούϊαβ ΔῸ 118 ρϑίαϊ 
ααἱ Βαταμι Ὑϑυστ ῬΟΥΙΟ βαμῦ, αὐδηι βοϊθηὐϊ οὔποθ, ΔῸ 115 αὐ ΙΘρ65 
ἔοι βοϊθηΐδ, ΝΙΒῚ ἔουίθ. ρϑμθβ οἰνιδαΐθμι οϑὺ αὐἱα 810 ποπθϑϑέμμι; ἢΪ5] 
ἔογξθ αὐδϑιθοὺ ἃγβ οὖ βοϊθπίϊο, τηαρ᾽βύγατα μϑθὺ τὴν πολιτικήν. --- ΑΥἰδί. 
γΘ1Ὸ αὐδηηατιδπι ογαπῦ ῬῸῚ αὰ886 δα «]1ὼ ἀποργοίασ, μᾶθο ῬΥῸ ΘΟΙΏΡτο- 
Ῥαύ5 μαθαϊδ, ν 6] δηὐαυϊξαῦβ ᾿πρθηϊο ΟὈὐθια ρου ἢ5. γὙ6] βυδιη μέϑοδον 
ῬΘυβθαῦθηβ, ἱπομποαύδμῃ 1Π|ὰτὶ Α΄ 1, φὐβοϊαΐατα Καὶ 10. 

2. εἰ διὰ νόμων ἐπιεικεῖς γενοίμεϑ᾽ ἄν: νἱᾶθ οπυποίαθίομπθηι ἴῃ 
απ ορίαὐίντβ οατη ὧν Ὀθη6 μαθθαὺ ροβὺ εἰ, -- - ϑϑηὐομπέϊα υϑοϊαϊῦ δᾶ θὰ 
απᾶθ δηΐθ ν8 ἃ 80 ουδηῦ; απἱ Θηΐπὶ Ρ6ὲ ἐπιμέλειαν τῶν καϑ΄ ἕκαστον 
τ ]Π]οτθα ἥππῦ, αἷἱοὶ ποὴ ῬΡοβϑιιηῦ ῬΡῸῚ ἸΘρΡῸ8 ἢΘΥΪ τη6] 1 ΟΥ868 (ν. δα ἃ 83). 

91. τοῦ εἰδότος: 80. ὁ δὲ εἰδὼς νομοϑετικός. 
28---1181 Ὁ 12. {7 εἰπέ νομοϑετικοί, ααἴς αὐ οηυυῖηο ον οἰ- 

γαΐιν (ὑπὸ τῶν πολιτικῶν - [181 ἃ 12), ατὸ δα γαΐϊίομο ἑοηξαΐι ηιίαο 
ἨδΟΟββαγο ἰγγίέα 5: (ὑπὸ τῶν σοφιστῶν --[181 Ὁ 129). ΕΥΡῸ ρ81 νἱᾶθ- 
δτατι5 ταῦ Υ61 οΎΔΥ Ββίτηθθ ΒΕ ΘΟΌΣΥΘΙΠΈΒ. 

ῶ9. ἢ καϑάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, παρὰ τῶν πολιτικῶν: ὈΥΘΥἰΒδὶ 6 
ἀἰϊοία δὲ αὐδδὶ τῆοὸχ τβ8 81--84 οχριΠοἷδα: ,,ὴ καϑάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
ἐπιστημῶν τε καὶ δυνάμεων παρὰ τῶν ἐνεργούντων ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης 
ἢ δυνάμεως ἱ, 6. παρὰ τῶν πολιτικῶν." 

. 80, μόριον γὰρ (ἧ 'νομοϑετικὴ) ἡ) ἐδόκει τῆς πολιτικῆς εἶναι: γ. 1141 
"34 τῆς δὲ περὶ πόλιν (δου τῆς πολιτικῆς ἴ0. 28) ἡ μὲν ὡς ἀρχιτεκτο- 
νικὴ φρόνησις νομοϑετική, ἡ δὲ -- 

405 
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ἀκ 218 1180» 88 γὰρ τοῖς ἄλλοις οἵ αὐτοὶ φαίνονται τάς τε δυνάμεις παρα- Κιὸ 
ι.- δ ἘΝ : διδόντες καὶ ἐνεργοῦντες ἀπ᾽ αὐτῶν, οἷον ἰατροὶ καὶ γραφεῖς" 
ρον π8δ τὰ δὲ πολιτικὰ ἐπαγγέλλονται μὲν διδάσκειν οἵ σοφισταί, 

- 1,81 » πράττει δ᾽ αὐτῶν οὐδείς, ἀλλ᾽ οἵ πολιτευόμενοι, οἱ δόξαιεν 

[ξνλστν... [2.-- ἂν δυνάμει τινὶ τοῦτο πράττειν καὶ ἐμπειρίᾳ μᾶλλον ἢ δια- 
ἔπλει μεῶς νοίᾳ᾽ οὔτε γὰρ γράφοντες οὔτε λέγοντες περὶ τῶν τοιούτων 
πὰ πος »Ἐ δαιτὸς φαίνονται (καίτοι κάλλιον ἦν ἴσως ἢ λόγους δικανικούς τε 
Ὅριῶς, ὃς ἃ εἱξ. ὕ καὶ δημηγορικούᾳ), οὐδ᾽ αὖ πολιτιχοὺς πεποιηκότες τοὺς σφε- 
γω-- (δὰ δνς τέρους υἱεῖς ἤ τινας ἄλλους τῶν φίλων. εὔλογον δ᾽ ἦν, εἴπερ 

88. οἵ αὐτοὶ] ΚΡ οὗτοι." 84. ΚΡΤΙ ἑατρικοὶ γραφεῖς (ΜΡῸΡ ἐἠατροὶ 
γραφεῖο). 

᾿ 88, τὰς δυνάμεις παραδιδόναι: ΒοΟ δεὺ αὸ Ορὰβ δεῦ. Οοπβθη- 
ὑδηθαχῃ δυιΐθηη, πὶ ΡΓῸ πηϊνθυβὼ Αὐϊϑύουθ!β. ταύϊομθ ὕστη ΡγῸ Π00 Ἰο60, 
ἀρ] Ἰοὶ νἱᾶ Ψῃ μος τὐθπαπμι θ886: αἰθογῶ απ ΒΟρἰδβίδθ 5101 πουΐβδθ 
νἹἀθηΐον (διδάσκειν ν5 86), αὐδπὶ οὗ ἴρβθ Αὐἱβύῦ, δὲ Ὁ] ρυοροηῖδ, ατδπι 
ῬΟΙΙ οἱ Ρ]απθ οπππὺ (οὔτε γράφοντες οὔτε λέγοντες 1181 ἃ 8); αἰ οτῶ 
διὰ τῆς ἐμπειρίας, ἃ ΡΟ] 1605 “Οχημΐηο ποι αὐϊ ογθαϊ ποη ροὐθϑὺ. Δἢ 
δὰ αἰδβοθηΐθβ 6886. ἄἴοαβ, ἀοοθηῦθθ ΠᾺ]]08} αὐσχηαᾳθ βδἰαὺ οἵ γενόμενοι 
πολιτικοὶ διὰ τῆς πολιτικῆς συνηϑείας (1181 ἃ 10), πο ἀϊοοπᾶο5. 6586 
ποιεῖν πολιτικοὺς αἱ Ἰπηΐοτοβ ἴῃ οοπβδαθυπαϊηθιῃ βαδτη ΔΗ θοαπς ἢ 
Τλοοραῦ βῶπθ τὴν διδαχὴν ϑῃθρΟΠΘ αἴατι ἀθ δὰ νϑὶ βο]ϊὼ νϑῦρῶ 
ἴροθγθ: ΠΪΠ]]Ο αἶπτι5 βϑηὐθηἰία ἰδία ὅτε οἵ πολιτικοὶ οὐδαμῶς παραδιδόασι 
τὴν πολιτικὴν τι80 γτ6 88 18 γϑυῶ δῦ πθὸ βὶ δ]ίαθδ τηθηξο τῆς ἐμπειρίας 
ἔδοϊαπάα, οναῦ (1181 ἃ 9--12) ροϑυβριουϊέανὶ μυ]. 1. ῥγοξαθ. 

ῶ. δυνάμει τινὶ -- μᾶλλον ἢ διανοίᾳ. Τατη ναιῖπβ δῦ Βουτῖη πο- 
ΤΏ], ᾿πηργ. τῆς δυνάμεως, τι8ι8, αὖ Βἰ ΠρΌΠΟΓΙΠΙ βΆΘΡΘ ἸΟΘΌΤΌΤΩ βίπρτι- 
Ἰαυῖβ 51} ταίϊο. Οοῃΐοτδβ ὕδη Θ ἢ 1089 ἃ 21 πᾶσαι δ᾽ εἰσὶν αἵ ποιήσεις 
ἢ ἀπὸ τέχνης ἢ ἀπὸ δυνάμεως ἢ ἀπὸ διανοίας: σπματθ 1Π|δ τ οὐ ἉΒΪΤῚ] 
οὖ τηθηδὶβ αὐ οἵ πολιτικοὶ ῬοΠθδμὺ ἀϊοδβ μαυα αὐἱάθπι ἄλογον 864 μετὰ 
λόγου 6886 (ἄπο Θηΐμι πᾶθο βαμπὺ τῶν. δυνάμεων δθποτα 1046 Ὁ ὡ. 10 
ἃ 8), αὐξδιαθι Ἰοῃρθ ἀϊνουβᾶπη, αὖ δῷ ταὐίομθ αὐ οτηηΐῶ δα τὸν (καϑό- 
λου) λόγον τὸν τοῦ οὗ ἕνεκα τοϊογαπέίυν. 

4. ὕ. λόγους δικανικούς τε καὶ δημηγορικούς. “Αὐαῖο ἴῃ 15. [δ ϑεϊ- 
ἀπ αποάάδχη δἰοαυθηίϊαθ; ϑοοραϊῦ αποὰ οἵ γραφόμενοι λόγοι μεῖξον 
ἰσχύουσι διὰ τὴν λέξιν ἢ διὰ τὴν διάνοιαν 1404 ἃ 18. -- 6 ἄποθιιβ 
᾿15. σῬῬπθυῖθα8. ογαἐοπυτῃ γν. ΒΠϑύ., ἈὈΪ 1η 6 ἃ ῥσΐτηο οἂρ. (1854 Ὁ 22 544) 
ΒΆΘΡΘ οὖ ἀϊβυϊρπιπηΐαν οὖ ἐρω απδνὶ Ἰηΐθυ 86. 

ὅ. οὐδ᾽ αὖ: ποο Θμΐπη τ] ασππι ογαῦ, δὶ δάθββοῦ ἔβουϊξαβ ἀοοθθάι, 
ἀθοββοὺ ἰοσίθ νοϊππΐαβ αὐ ΡΌΠΟΟ Ἠϊ8 46 τϑθτ8 αἸΒΒΟυΘ ΠαῚ αὖ βου] 64]. 
-- ἃ βυχμησπηοβ ἴῃ ΤΘΡΌΘΙ]Ιο νἱτοϑ, Ῥρυΐοθη ΤΠ θιηἸβύοο! ΘΠ] Αὐϊβύϊθιη, 
ΠΟῚ Ῥούαϊβθθ αὖ ϑυιδιὴ θὰ νἱγθαΐθηι βϑι δύναμιν πολιτικὴν ρΡτοραρσατοηῦ 
απαδὶ ροβύθυϊβατιο ὑγωάθυθπῦ, }]18 αἀὐδη ΒΘ π16] Ρ]αἴο τηοποὺ (Ρτοῦ, 819 6. 
Μϑηο 98 54.). 

.---.. 
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ΕΝ ΄- ἐν 

᾿ΝΙΟΟΜΆΟΘΗ. 118. Καὶ 10. 195 
Σ 

ἄν, οὔϑ᾽ αὑτοῖς ὑπάρξαι προέλοιντ᾽ ἂν μᾶλλον τῆς τοιαύτης 
δυνάμεως, οὐδὲ δὴ τοῖς φιλτάτοις]. οὐ μὴν μικρόν γε ἔοικεν ἡ 
ἐμπειρία συμβάλλεσϑαι" “οὐ γὰρ ἐγίγνοντ᾽ ἂν διὰ τῆς πολι- τὸ Ξ.( “ φ»- 

ἍἝ 205 
«, ΣΝ 

τικῆς συνηϑείας πολιτικοί᾽ διὸ τοῖς ἐφιεμένοις περὶ πολι- 

τικῆς εἰδέναι προσδεῖν ἔοικεν ἐμπειρίας. τῶν δὲ σοφιστῶν οἵ 

ἐπαγγελλόμενοι λίαν φαίνονται πόρρω εἶναι τοῦ διδάξαι" 

ὅλως γὰρ οὐδὲ ποῖόν τί ἐστιν ἢ περὶ ποῖα ἴσασιν" οὐ γὰρ ἂν 

Ἱ. ΚΡ κατέλειπον. 9. [οὐδὲ --- φιλτάτοις] 50βρ. 

1 53α. οὔτε γὰρ ταῖς πόλεσιν ἄμεινον οὐδὲν κατέλιπον ἂν (ἢ ἄλλους 
μεϑ᾽ αὑτοὺς ὡς ἀληϑῶς πολιτικοὺς ὄντας), οὔϑ᾽ αὑτοῖς προέλοιντ᾽ ἂν 
(οὐδὲν) μᾶλλον τῆς τοιαύτης δυνάμενως (1. 6. τοῦ δύνασθαι ποιεῖν 
ἄλλους πολιτικούς), οὐδὲ δὴ τοῖς φιλτάτοις (προέλοιντ᾽ ἂν οὐδὲν μᾶλλον 
ε ᾿ Ἕ - - . - - ϑεν Α δ 

τὑπαᾶάρξαι ἢ τοῦτο). ΤιθΘηΐου οδγθῶτ αἰ ϊπ8 γϑυθὶ5 οὐδὲ δὴ τοῖς φιλ- 
Σ τάτοις: Ηῖβ δηΐτὴ ῥγοΐθοίο θυ 5 νϑ]οπὺ 14 οοπέϊησουθ αὖ οββθπῦὺ πο- 

λιτικοὶ Πογθπίνο; αἰΐθυτσα παὖ οὐ 111 ροββθηὺ στυσβαβ 8105 τάαογθ πολιτι- 
κούς, Βθοιῃο ἸοοῸ οὖ απαβὶ τϑπϊοΐατη ογϑῦ. --- Επουϊῦ ααἱ ῥτὸ προέλοιντ᾽ 
ἂν φῬοβοδῦ προεέλοντ᾽ ἂν --- προ ἐδηηθη 7Π76. : 

9 (οὐ μὴν μικρόν γε...) --19. Υ. δὰ 1180 Ὁ88. ὙΙάθοίαν Αὐῇβύ. 
. ΘΘΗΒΌΪΒΒ6 ΠΘῸ Υἱη τῆς ἐμπειρίας 5:]6πέϊο ργαρίθγθιπδτη 6556, πΠ 66 ἐβηηθ 
ΘΧΡΙΠΟΘΠαΙ τοπὶ οὐ δὰ πᾶπὸ ἀϊβραξαξίοπθπι δοοοιηπιοάδηα!] βραὐϊαμπι ἀαγΐ. 
Βοιοοῦ πᾶθὸ βου ρέδ βαπῦ, ἀπαϑὶ δα απδϑβεϊοπθια 1Π|8ῃ πόϑεν καὶ πῶς 
ψομοϑετικὸς (πολιτικὸς) γένοιτ᾽ ἄν τις 1180 Ὁ 29 ΡΥτηΠ ΠῚ ΤΘΒΡΟΏΒΌΤΩ 
οββοὺ ἐκ διδαχῆς, πὰποὸ δἀάθπάμστη εἰ ἀλλὰ καὶ δι᾽ ἐμπειρέας. Ουθπι 
γΘΙῸ διριτηθηΐαξϊο ΟἸΠἶΪβ 60 ΘΟπγοθβα δῦ τπὖῷ τοβροπάθαξασ οὔτε παρὰ 
τῶν πολιτικῶν οὔτε παρὰ τῶν σοφιστῶν, 6 ἴθποτθ το]ϊαπιδθ ογἐϊοηΐβ 

. ΒΘ Ποἰοπάθτη ογαῦ (οὐ παρὰ τῶν πολιτικῶν) εἰ καὶ διὰ τῆς συνηϑείας 
ἄλλοις συμβάλλονταί τι πρὸς τὸ γίνεσϑαι πολιτικοῖς" οὐ μικρὸν γάρ τι 
"τὸ τῆς ἐμπειρίας δύναται. --- Οὐδ6 αἀυὰπε ἴξα β᾽ηὖ, μασα τηϊτατη, 5Ίηρ]8, 
πὸπ ἔξω Θχργθββᾶ 6586 αὖ ᾿πὐθγργοίαπε πα}]ὰ ἀπθιξαξῖο το παυδύαγ. Εδβὺ 
οηἷπὶ συνήϑεια πο ἰαπύαπι θὰ οοηδβιθίπθαο απδθ ὑϊδὶ οττὴ 8110 510, βορὰ 

᾿ οὕϊατη θὰ αὐδηῃ ἴρ86. μαρθαβ (γοὶαὺ 1864 ἃ 1. 9); αἴααθ αἱ ψϊτηῖβ θυ ὶ5 
»τοῖς ἐφιεμένοις π. π. εἰδέναι προσδεῖν ἔοικεν ἐμπειρίας ““ ΟἸπΠῖπΟ 
ἈΠΥΘΥ απιδου! νἱάθίαν 586. ἰᾷ, ὑπᾶθ βοΐθηὐίϑτη Πδττπὶ ΤΘσθπι ῬΙΘΏΔΠῚ 
πϑΠΟἰβοδητι" -- ἰἃ ἀπο πο τηϑρὶβ ἴπ ἱπβύϊδαξίοπα τῶν πολιτευομένων 
(δ᾽ ιατὰ 510) αὐδιη ἷπ βορμϊβθαστιτη δίαθθ ἴπ ᾿ρβᾶ 11ἃ τϑραϊαμάπμι ογαῦ 
αὔδτα Αὐἱβῦ. ρυοτηϊ εἶς. ---- ΝᾺ ἔπιθι ΟὉ Πᾶθο δι  ὈΙσΆ5, Β᾽ηὖπ6 γ88 9---1ῷ 
ὉἸἴθπα. ἵπ|ὸ 816 βου πὶ σθπὰβ απὸ πὸὰ οτηπΐθ ΒΘαΠΔ] 6. ΘΧρυϊτηθη- 
ἐὰν οδὲ Αὐϊβέοὐθισαπι; δὲ απδθ μἷο Ἰοσυπέυν 1 οὰπηι θα θη θι8 Ὑ ΘΓ Ἷ8 
ποοπαποία, βαπὺ πὖ ΘΧβοὶπαὶ πϑατπϑϑηῦ. 

14. οὐδὲ ποῖόν τί ἐστιν ἢ περὶ ποῖα 56. ἡ πολιτική (γ8 11). Νοίαν! 
Ἰβοοταέθιη (Απὐϊοβὶβ 8. 19 84.) οδπβοὺ ϑρθηρεὶ δὰ 1399 Ὁ 9. Τα]15 γϑῖὸ 
παἀταϊταξίο τῆς δητορικῆς αὐδτι γαϊάθ Ατἰβίουθ ἀἰβρ] σπου, γ6] νουθα 
ἃ 4. ὅ ρτοδυαπί. Ἐπδὲ {14 αὐἰάθπι ἱπίθσ τὰς ἐντιμοτάτας τῶν δυνάμεων 

᾿πρ6 ἔδίηθη τηΐπτιβ ὑπὸ τὴν πολιτικὴν αὐδτη ἣ στρατηγική 1094 Ὁ 23 5. 

κιο ἐδύναντο" οὔτε γὰρ ταῖς πόλεσιν ἄμεινον οὐδὲν κατέλιπον τι81ατ 
ἔξ" ρν Αρὴ 

ΌΝ 

ξ 

Δάν, αν. 
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μκ δ, πιο τὴν αὐτὴν τῇ ῥητορικῇ οὐδὲ χείρω ἐτίϑεσαν, οὐδ᾽ ἂν ᾧοντο καὶ τὸ 
δινο ον υνδε ἔνουσὰ ῥάδιον εἶναι τὸ νομοϑετῆσαι συναγαγόντι τοὺς εὐδοκιμοῦντας 

ἥ ΟΕΡΡΑΦΣΣ ΤΆΘΑ τῶν νόμων᾽ ἐκλέξασϑαι γὰρ εἶναι τοὺς ἀρίστους᾽ ὥσπερ οὐδὲ ς 
Ξ ἱ τὴν ἐκλογὴν οὐσαν συνέσεως καὶ τὸ κρῖναι ὀρϑῶς μέγιστον, 
οπε δῆς ἫΝ ἐρῷ ὥσπερ ἐν τοῖς κατὰ μουσικήν οἵ γὰρ ἔμπειροι περὶ ἕκαστα 
μι ἐν κρίνουσιν ὀρϑῶς τὰ ἔργα, καὶ δι᾿ ὧν ἢ πῶς ἐπιτελεῖται συν- 

ὩΣ τς μὲ ἀ ἔασιν, καὶ ποῖα ποίοις συνάδει" τοῖς δ᾽ ἀπείροις ἀγαπητὸν 
τὸ μὴ διαλανϑάνειν. εἰ εὺ ἢ κακῶς πεποίηται τὸ ἔργον ὥσ- 

18. τὸ κρῖναι] Κυμν τοῦ Ἐρῦναι. 20. 21. ΚΌ ΜΡ συνίσασιν. 25. τὸ 
μὴ] ΚΡΜν μὴ. ΚΡ ἢ εὖ ἠὲ. 

16 5. οὐδ᾽ ἂν ᾧοντο δᾷδιον εἶναι: ἴῃ αὐτάχτλααθ Ἰριθαι ραγίθηι ρθὸ- 
ας (γ8 18 πόρρω τοῦ διδάξαι): αἀπὰμ οηΐμὶ τὸ τί ἐστι προρ]σαηῦ (ν8 
14), ἀθοϑὺ τὸ καϑόλου; ἀαστῃ ραθθηῦ οοἸ]Προπᾶς ἀπάϊαπιθ Θθ8ὸ ΘΧθ ρα 
Ἰἰθρίιαι, 6. ΘΟἸ]θούϊβ ῬγῸ ἐθιηροῦθ ΠΟΠΠᾺ]]ὰ8 ἀρ] σοπᾶδβ, Ἰονῖδου ἀριιπὺ 
περὶ τὰ καϑ' ἕκαστα. 

17 5. εἶναι 1. 86. ἐξεῖναι ὁτῳδήποτε. ὥσπερ οὐδὲ τὴν ἐκλογὴν... 
δ Βὶ πο 80 οὐ (Υ61) 'ρ86 ἀθ᾽θοῦιβ"". συνέσεώς: ἡ δὲ σύνεσις κρι- 
τικὴ μόνον (περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἄν τις καὶ βουλεύσαιτο) 1148 ὦ, 9 (θ). 

19-Ὁ 18. Ἠροΐθ βορϊβύαγαμη Ἰθυϊξαῦθπι νἱδαρογαυὶ, ρυαάθηξον περὲ 
τῶν συναγωγῶν (Ὁ 1) ᾿ύαι οΘΠΒοΥὶ αὖ π6 οοποθάδξαν ἴῃ 1118. ΟΥ̓ ΘΙ ΤΌΤ 
Ῥοβιθδιη 6888 ΠΘΥ͂Θ αὐ1]685 θᾶβ 6886 πϑρϑύυν, τηϑηϊθϑύμμη οϑὺ. Νϑο ἰϑτηθη 
ἀοπποπδβέγαο δὼ ΑἸ] ποῖα, οβέ, αὖ ααᾶθ βίπρι!α απδθατιθ γϑὶϊηῦ 86 5 δι 
Οἰγο τηβουιρύστη. ΝΙΠἶβ τηυ]ῦύα ἀἸΧΘΥῚΒ ἔα15886. ααδ δᾶγθυβονβ ροὐύαθυϊηῦ 
ΟΡΡΟηΐ; ΠΗΡΘΟΙΣΙ ρῬγδθίθυθδ γθὴ Ῥ6 1 Θορίδϑιη ΘΧΘΙ  ] σα (μουσική ἃ 19. 
γραφική ἃ 238. ἰατρική Ὁ 2 5.): βαδπι Θηΐ Οαὐαβα θ. ΘΙ ΠΘ6.18. πδύαγδιι 
6888 ΠΘαὰ8 {118 οθδημᾶθπι απδθ 510 τῆς πολιτικῆς. --- ἘΛ Ῥυϊπηῦμη αα]- 
ἄθια: αὐἰπᾶτα βαηὺ οἵ ἔμπειροι (ὦ 19. Ὁ ὅ) δίαμπθ οἵ ἄπειροι (ἃ 21) -- 
οἵ δυνάμενοι ϑεωρῆσαι (Ὁ 8) δἴαυο οἵ ἀνεπιστήμονες γ6] οἵ ἄνευ ἕξεως 
(Ὁ 6. 9)᾽᾽: ἘΕὐθηΐπι 81] πϑραῦ! πϑαυῖῦ, τοὺς πολιτικοὺς 1180 Ὁ 80 ΒβΒη6. 
ἃ]ΐασπο τηοάο ἐμπείρους 6856, νἱἀΘὈϊ τ β8η6 ἐοΐδι γ68 ῬΘΠΘ Ῥιου δῶ 6586, 
Βτητπ]αύατπιθ αἷ συναγωγαὶ ἴῃ Ἰτηδπὰ8 τῶν πολιτικῶν Ῥϑυν που. Νοη ἴπ- 
ὙΘΩ1Ὸ αποᾶ ἴῃ Πῖβ (ἃ 19 844.) οοπίγα ἴαοϊαῦ; ὑδιιθη Αὐἱδύ. ἴῃ 60 δϑὺ αὖ 
Ἰοηρθ αἰΐδια σαὐϊομθιη οομητηθπᾶθὺύ. ΑΡρϑι!ωνουὶὺ ἰρίθαν τα ἐμπεί- 
ρους; αϊχοτῖῦ, αὐδηΐατη αὐἰάθηη δα ρο]ὐΐοω ϑρθούαῦ, 6085 αἱ πο ἐδη- 
ὑπτα τθυτπὶ ῬΘΥΪΟ δπῦ βθᾶ οὺ υϑὶραθ]οαθ πούατατα ἤπθιαααθ 11 ῥτὸ- 
Ῥοδβιθατη Ὅθπη6 Ββαθθαπὺ οορηϊία (γ8 14). ΑἸἸΠΟΠ γ6] Δ 1π|010 1πῃ δυαϊίο- 
ΤἰθαΒ δὐμίοθβ αὖ ροββίηῦ κρένειν ἀαρ]θχ αποδᾶδτῃ ἥκαριίαν!ῦ πθατιὸ ἀπ δ 
τὴν ἐμπειρίαν τῶν κατὰ τὸν βίον (1094 Ὁ 21 566.). 

20 5. καὶ δι᾿ ὧν... καὶ ποῖα ποίοις συνάδει (ποῖα ποίοις ἁρμόττει 
Ὁ 9). Ηοο φοηΐτη βοϊθηίαθ οδϑὺ αὖ οὐ ἡ γένεσις τῶν ὄντων οὖ τὸ ὅλον 510 
οορπίδατη, ἃ ααο0 Βίπροϊα ἑαπαῦδπι ρᾶνίθβ αρύω βαπῦ. ΝΌμΙ γοτῸ τὸ κρένειν 
ὀρϑῶς τὰ ἔργα, ἀποὰ ῥυγΐχτηο Ἰοοο ϑϑῦ, δἰϊπα 6588 ᾿νάσοοι Βδθο, δ ἢθυὶ 
ῬΟΙ Βᾶθο ἀϊοαζαν, τιη0 510 ἈΠ Ὀἰ σιιαπι. : 

22. τὸ μὴ διαλανθϑάνειν εἰ εὖ ἢ κακῶς πεποίηται: 2, ΠΟῚ ῬΥΟΥΒῸΒ 

| 1105 Γαρὶν (δεαλαϑεῖν) αὐ8160 5 ορὰβ οοπίθοίαμι (τὸ πεποιημένον) “. 



ΝΙΟΌΜΆΑΟΘΗ. 118. Καὶ τὸ. " {31 

Ο κιοπεὲρ ἐπὶ γφαφικῆς. οὗ δὲ νόμοι τῆς πολιτικῆς ἔργοις ἐοίκασιν" 1τ181038 

πῶς οὖν ἐκ τούτων νομοϑετικὸς γένοιτ᾽ ἄν τις, ἢ τοὺς ἀρίστους ἊΣ ; “ 
“« 

κρίναι; οὐ γὰρ φαίνονται οὐδ᾽ ἰατρικοὶ ἐκ τῶν συγγραμμά- 4, ἀγα Σ δὰ 
,΄ ΄Ἱ δ , 

τῶν γίνεσϑαι. καίτοι πειρῶνταί γε λέγειν οὐ μόνον τὰ ϑερα- 
᾽ Ἁ ς ἂν -ς βὰς Ν 

πεύματα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἰαϑεῖεν ἂν καὶ ὡς δεῖ ϑεραπεύειν ἈΦ ᾿πῆραν βιρδνι τυ 
ἑκάστους, διελόμενοι τὰς ἕξεις. ταῦτα δὲ τοῖς μὲν ἐμπείροις δ .“Σ. 1, οἵ 

3 Ξ “» » ᾽ 
ὠφέλιμα εἶναι δοκεῖ, τοῖς δ᾽ ἀνεπιστήμοσιν ἀχρεῖα. ἴσως ᾿ ἢ 

3 -" ΓΆΡ -" » 

οὖν καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν πολιτειῶν αἷ συναγωγαὶ τοῖς 
μὲν δυναμένοις ϑεωρῆσαι καὶ κρῖναι τί καλῶς ἢ τοὐναντίον «Ὁ ἡ πὸ 
ΕἾ Ἄ ᾽ν ς ὰ ἰἀρυσδα.. Υ̓ 

ἢ ποῖα ποίοις ἁρμόττει, εὔχρηστ᾽ ἂν εἴη τοῖς δ᾽ ἄνευ υ.Ἶ,. «-. 
[τ Ἁ -" » Α Ἀ ᾿ ὥ ᾽ ΤᾺ Ὁ» 

ἕξεως τὰ τοιαῦτα διεξιοῦσι τὸ μὲν κρίνειν καλῶς οὐκ ἂψ 10 ει 
ε »Ἤ 3 » -“, , 

ὑπάρχοι, εἰ μὴ ἄρα αὐτόματον εὐσυνετώτεροι δ᾽ εἰς ταῦτα Ἀρννν μοῖς 
Ἢ , ἊΨ » ΄ 

ὃ τάχα ἂν γένοιντο. --- παραλιπόντων οὖν τῶν προτέρων ἀνερεύ- 

; 
᾽ 
, ̓ 

. 

᾿ 

10. τὰ τοιαῦτα] ΚΡ τοιαῦτα. 

Πΐδααθ 81 Βᾶ608 δ τηυ]έα οοπύθιηρ]υϊ βἰηξ ορθγᾶ, ῬγοὈ} 116 οϑῦ ἴουθ ! 
15 απδϑὶ ΟΟα]ο5 αὐἱθὰβ δἰαθπδπΐο μ]ὰ8 δίαπθ γϑούϊαβ νἀ θαμῦ αὔδπι, 
απο. Ναβοοῦαν ἰσιίαν απο σθηῦβ ἐμπειρίας οὖ οὰπὶ 1Π|0 σύνεσις 
αὐδοάδπι; ααᾶγθ πθὸ ποσίν ΡῈ. συναγωγὰς ἰδύαβ οὖ ἱπιρογῖίοβ εὐσυνε- 
τωτέρους ἴποϊιμπη τὶ (Ὁ 11). αταάπαση 86 τηοάογαμι αἰ ογθηίαθ βαπὲ; 
Β0α γρ]158 ἤχοβ αποβάδιη ἰθυτηΐηοβ υἱάθσθ οὖ οδγέαβ δααῖγο σοὶ γα μθ8. 

1. ἐκ τούτων: ἐκ τῶν νόμων (ἃ, 38) 50. συναχϑέντων (8 10). 
ὥ. ἐκ τῶν συγγραμμάτων απδ8 αὐΐάθηη ταῦ]έο ρ]ατα δα ϑυπαϊθηᾶοβ ! 

ἀἰβοῖραϊοβ μπαροπὺ (καίτοι γε Ὁ 8) αὐδπὶ αἵ τῶν νόμων συναγωγαί.᾿ 
φιιοαβὲ 6 ηιραϊοογίην χιΐάθην ἰϊδγὶ, φιοῖθιιδ πο ἑαρένην ηιεαϊοαγιθηέα 
ϑμιμηογαηἴνν (χιαϑὲ Ἰ6068), 8641 δἔΐαηι φμαπαηι ταΐξίοηα οὐ χιϊθδιιβηαηι ἢο-. 
γηεἴηῖθιι8 ααἰιϑοπάα πὲ αὐϊσοηέον δα ρορξι", δαηι υἱηι πμαϑεπὲ μέ Ἰοσογηέεδ. 
αὐ 8 ηιδαϊοας οομεροίε8, γεἀάἀαηέ: φιαγιῖο ηιΐνιιδ. --- (ἴσως οὖν γ5 ὁ 5.). : 
αοάδηη οπΐπὶ τποᾶο τὰ συγγράμματα ἄοσογα οοπδηΐαν ποῖα ποίοις ἂρ- 
μόττει (γβ 9); 86 1ἰρτῖβ οὐ νυ ὶβ οὐπηΐπο ἐγϑαϊ πο ροΐθϑὺ απο πϑὰ 
γιΐαθ (δι᾽ ἐμπειρέας Ῥτορτῖθ ἀϊοίδθ, ἐκ συνηϑείας) ἀἰδοσπάθπι αβῦ. 

9. τοῖς δ᾽ ἄνευ ἕξεως: 86 ποῃ οϑὺ αὐτόματον (γ8 11) αὖ Βυδρὺθ 
γ6] οαϑὰ οὐ Ποὺ οοπύϊηραί. Πδττβ Εἰο που ηῖβ ἕξις, πο. ΡῈ ὲ δαἀάϊθατη 
αὐξυϊθαξαμη πθο ρϑὺ ορροβιἐϊοπθιη ατιδβὶ Βυυηδέϊ, πϑὰ8 δῦ, β6α ὑδιηθῃ 18 
ἴπ αὰο ποη 5ἰὺ οἴπαοπάυσιη. Αα ἕξιν ϑηΐπη οὕτὰ νἱ αὐϑάδηι αϊοίδηι 
Ῥδευθηὶδ σαὶ ααδο οὐ δύναμις (γ61] ἕξις φυσική 1144 Ὁ 8) γ6] δηΐϊτηϊ 
γ6] τηθηὐβ γ6] ΘΟΥΡΟΥ͂Β. ΡΘΣ ΟΡΘΙΔ ΠῚ Βαδτη, Ρ61 ΘΧΘτοϊ δα ΟΠ θῚη, ΡΥ ἀϑατη 
γιΐαθ 1ῃ οογίδτη γϑὶυῦ ἤστπταιη ἔοττηδίαν. οὐ 6 Νῖίο. 1144 ἃ 29 ἡ δ᾽ 
ἕξις τῷ ὄμματι τούτῳ γένεται τῆς ψυχῆς οὐκ ἄνευ ἀρετῆς, Ἰθτάθπ- 
ααθ Ὁ 18. 
᾿ς 123-99. Οὐοχηοάο [ἃ αὐοᾶ οἵ πολιτικοὶ οπηϊβουιιηῦ, οἵ σοφισταὶ 
ἔθηπθγο ἐδηξωγθιτιπὺ, υἱῷ οὐ ταὐύϊομθ Ῥϑυβθαιὶ ἴῃ ἃ πῖτηο 5[0. 

12 5. ἀνερεύνητον νοοδθυϊυτη, ἀρ. Ρ]αῦ. δα ποίϊθ5 σορθυύαση, 80. 
Αὐὶβῦ. τὴ Ἰθρθῦθ ομημΐη0 ΠΟῸΠ ΠΙΘΠΪπΐ; γϑυθυτα ἐρευνᾶν οὐ ἔρευναν ποι- 
εἴσϑαι ἴῃ Οδοομ. οϑὺ (1851 Ὁ 21. 84). Ῥτορσίδτη ἰριθαν σοῦ παυὰ 
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τἰϑενιϑνήτον τὸ περὶ τῆς νομοϑεσίας, αὐτοὺς ἐπισκέψασθαι μᾶλλον Καὶ τὸ 
βέλτιον ἴσως, καὶ ὅλως δὴ περὶ πολιτείας, ὅπως εἰς δύνα- 

τό μιν ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία τελειωϑῇ. πρῶτον μὲν 

14. ὅλως δὲ] ΚΡΜῸΟΡ ὅλως. 15. ΚΡ ἀνϑρώπεια. 

Β101 αδιύαθ! νῖτη ῬτῸ ἢ. 1. Αὐἱβιοξο! ΡΙδουῖββο ῬγΟΡΔΌἾ]6 οβὺ, αὰὰ ἐρευνᾷ 
αὐἱ αἰ ροπῦον νοϑυϊρία βθαπθπᾶο Ἰρβίπβ τοὶ νοὶαῦ ρῥγδθᾶδθ ΘΟΠΏΡΟΒ θυ] 
νοὶ (οὗ. νβ 18 ἐπισκέψασθαι μᾶλλον). ΝΙΊΉΙΟ ἑαταθῃ τηΐπτβ ταΐτατη 
οϑὺ, ἴῃ [811 τ ὀρθῦδθ Ῥ]δύομὶβ π6 πιθηθοπθιῃ ααϊᾶθιῃ ἔμοίδμη οθθθ. Ναμι 
τηδρ᾽βύγατη (φίλον ἄνδρα 1096 ἃ 13) δᾷ πυϊηθαπι τῶν προτέρων ποῃ 
αδβουθομάστα ἔαΐδ86. ἀϊοὰ8 ὃ ᾿ 

18. τὸ περὶ τῆς νομοϑεσίας. ῬΑΙ Θδὺ Τηθιπουθηι 6586 οὐν ἀθ πδοὸ 
γΘ απδογαίατ; 80. ῬγοΟΡύου θὰβ Ἰθρθβ (ϑαηῦ Θηΐπὶ δὲ 1186 τυ] ζαθ) απδ8 
περὶ τὴν τροφήν τε καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἀορθηῦ θ586 1180 ἃ 36: ν. δᾶ 
1180 Ὁ 28. Αἴἰαυϊ δὰ ΟΥΠΠἾηΟ Ἰθρθθ ῬΥῸ αἰγϑυβὶθ ἔουτηΐβ τοὶ Ῥαδἤοαο 
ἀϊνουβαϑ 6886 ορογίθεαῦ, ᾿πη ΥἾτ15. ἴπ ΠΟΟ Ἰθραχη ΘΘΠΘΙΘ γΘΙΡα ]Π1οδ οααβε 
νἱἀθπάσπι οϑῦ, αυϊὰ 8:0 αὔ]6, ΤΕ οπΐτι μέγιστον ενν πρὸς τὸ διαμένειν 
τὰς πολιτείας, οὗ νῦν πάντες ὀλιγωροῦσι, τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὰς 
πολιτείας 1810 Ὁ 18. ὕὍπαθ ἀρρατοῦ, ἀθ μος αὐϊάθιη Ἰθρτιὰ ΘΘΠΘΙΘ 
ΟἸΗΪατη ΤΠ] ΠΪΤη6. ϑὕαϊαϊ ῬΟΒΒ6 Ηἶβ] οὖ 4θ οἵμῃηὶι τῷ ρυθ]ῖοα βὑαθαδθιν 
(ὅλως δὴ ν8 14). Τοῖπᾶο δαΐθῃι αποπίατι ἡ παιδεία, απδηϊ πρὸς τὴν 
πολιτείαν 6886. ορογῥοῦ, θϑᾶθιῃν 1ἃ ργοροβίθυση μαθοὺ αὖ νἱγῦαβ 81ῦ, δαὺ 
ῬΙαγοΒ παιδεῖαν γισθαϊθβ Ὀθαύαϊθβ ουπηῦ δῦ θὰ πολιτβέα ταθηΐθ Θοη- 
οἰρίθπᾶα ὀσὶδ, ααδ ἴρβῶ πρὸς ἀρετὴν 510. ΝΌΟ ομΐτη 8110 τηοᾶο τὑπᾶ 
παιδεία οὐ νἱτύαθ! οἰνίαμη οὐ ᾿π0}} τοὶ ρυθ]ῖοαθ βουνυϊού, ΕχρῸ Πᾶθο 
περὶ πολιτείας σκέψις ἴὔαι οϑὲ ᾿ἱπβεξαθμαε αὖ ἡ ἀρέστη πολιτεία αὐδθ- 
γαῦαῦ (γ8 21): ἴπ πδὸ θηΐτη τιηῷ σϑυθούατῃ ἰαηθαπι Οθυατηθ 6886. νἱᾶθ- 
αὔπσ, αἴστιπι οὐμΐοω αρίω βἰπὸ ὧ' Ῥο αὐ οῖ8. (ρ 1115. Θπῖτα ἸΘΡῚ θα8. σογηταἑεϊ, 
αα8165 ἑαδαγὶ βἰπῦ οἷν 65) δὴ ρο]ὐΐοα Ὁ οἰμῖοἷβ (ἡ γὰρ φρόνησις --- καὶ 
ἡ πολιτικὴ --- ὁρᾷ ὅπως γένηται --- ἡ σοφία καὶ ὅλως ἡ ἀρετή" ἐκεί- 
νῆς γὰρ ἕνεκα ἐπιτάττει ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνῃ 1140 ἃ. 8 5.) --- δὖ ἴῃ σούθυβ 
οἰντ να θυιβ τ ἀϊβοσθραῦ, πὸ δαῦ νυἱσύπθβ δϊαπαπᾶο Ἰδοθαὺ δαὺ ᾿ἰδιυθα τοὶ- 
Ῥαθ]οδΘ σΘηα8. 

14. καὶ ὅλως δὴ : Υδν]βδίτηθ 816 Ἰοατπὶ Αὐἱβέοξθι θα, ϑρϑηρθὶ παοποῦ 
αὦ 1886 ἃ 1. Ἰἀοῖτοο ξογέαββθ γσᾶγτο, ααἷῶι Βαπᾶ υὐίΐατπιθ ἐδ}18. σϑυτπὶ οὐ 
βϑηθθη ίδυτιτα ἰηΐθυ 886 ταὐϊο βαρθϑϑὺ (ν. 1180. Ὁ 80 5.. ὅπ βαρεβῦ, νοῦ 
1180 ἃ 4, οὖ 81|185 ὅλως δὴ Ἰορίζαν, ν6] οὐδὲ δὴ ὅλως, αὖ 1180 ἃ 20. 

16. ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία: πᾶθο οεὺ οροζῶὼ τοῦ τὴν πολι- 
τικὴν φιλοσοφοῦντος 1162 Ὁ 1; πϑηι οἃ μέϑοδος αὐὑδὸ δὰ τἀνθρώπινον 
ἀγαϑὸν πρθοοίαϊ, ρτορύθυ. “πϑέσταπι ΠΟπΐπὶβ πϑοθββαιίο οδὺ πολιτική τις 
(1094 Ὁ 7. 11). ϑοᾷ δρρο!αίϊο ἰδία, φιλοσοφία περὶ τὰ ἀνθρώπινα 
ῃθαὰθ ἴῃ Νῖο. ἤθατθ ἴῃ ΡΟ]. 8118. 1]. οσουτγγῦ. ἕ 

15 β8ᾷᾳ. Τυϊραγυϊω γ61 ἀϊβραθαῦίο νθ] 1: ργουάμη 80.168 (πρῶτον -- 
εἶτα --- ϑεωρηϑέντων γὰρ τούτων νγ8 1ὅ. 17. 20) φῬτοταῖυθθαν : ῬΥΪτηδ, 
αα886. Αγϊβϑύοίιὶ ἔαθυῖῦ ἀϊα!θούϊοα, νοοδπάδ, ἰδύοτϊοα αἰΐοτῶ, αϊἀδούϊοα. 
υἱάσι. Ωαδ6 αἀὐὰπῃ ῬουΡϑτο18 δἀυπη γαπύαν, ἤθυὶ ποῖ ρούθϑὺ ααϊῃ σοῦρδ 
δῖος 1Π1Ὸ0 ἴῃ ἀϊνθυβᾶθ ραγίθβ ᾿π 6101 ροββιηΐ. 
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κιοοὖν εἴ τι κατὰ μέρος εἴρηται καλῶς ὑπὸ τῶν προγενεστέρων τι810 10 
Ξ πειραϑῶμεν ἐπελθεῖν, εἶτα ἐκ τῶν συνηγμένων πολιτειῶν 

ϑεωρῆσαι τὰ ποῖα σώξει καὶ φϑείρει τὰς πόλεις καὶ τὰ 
ποῖα ἑχάστας τῶν πολιτειῶν, καὶ διὰ τίνας αἰτίας αἵ μὲν 

καλῶς αἵ δὲ τοὐναντίον πολιτεύονται᾽ ϑεωρηϑέντων γὰρ τού- 30 
τῶν τάχ᾽ ἂν μᾶλλον συνίδοιμεν καὶ ποία πολιτεία ἀρίστη, 
καὶ πῶς ἑκάστη ταχϑεῖσα, καὶ τίσι νόμοις καὶ ἔϑεσι χρω- 
μένη. λέγωμεν οὖν ἀρξάμενοι. 

: 

[ 21. Κῦ συνειδοῖμεν (ΟΡ συνοίδοιμεν. 328. ΚΡ λέγομεν. 
ὦ ως 

16. εἴ τι κατὰ μέρος εἴρηται 50. περὶ νομοϑεσίας (γ6 1} οἐΐαμι περὶ 
νόμων) καὶ περὶ πολιτείας γ8 18. 14: τις Ἰᾶπι οἸηπῖβ τῶν προγενεστέ- 
ρῶν ταῦο Ρουθ ποδί: απϑθοῦπαπθ θηΐτ ἃραα 608 τηθῃξίοπθ ἄϊσπα βαμηΐ, 
ααἰθαβ γο8 ἀνερεύνητος τοϊϊοΐα οβὲ, κατὰ μέρος ογαπὲ Ῥ6πρ ἀϊοῖα. 

17. ἐκ τῶν συνηγμένων πολιτειῶν ϑεωρῆσαι: γν. τοὺς συναγαγόν- 
τας τοὺς νόμους ἃ 16, τῶν νόμων καὶ τῶν πολιτειῶν τὰς συναγω- 
γάς Ὁ 1. Νξο ἀϊοῖῦ Αὐἱβὲ. πθὸ ποὺ αἰοϊξ, 86 ἀὔοαπθ ἰαίθιη συναγωγὴν 
σοιηροβίξασιτη 6886: π6ὸ ἰᾶμιθη ἴμ 0116 τὰ σώξοντα καὶ τὰ φϑείροντα 
(γ8 18) Ῥσοροὴϊ ρμοΐθυτιηῦ πἰβὶ Δ]1Ίαπὸ τηοᾶο οὐιηΐϊᾷ τϑοθηβθαπέασ: απ 
Θμΐτ ΤΟΙΣ Ό116., απἷἰπ δαὺ ᾿ηΐθὺ τὰ σώξοντα καὶ φϑείροντα «αὐ ἱπέον 
τὰς αἰτίας εἷῦ δι΄ ἃς αἵ μὲν καλῶς αἵ δὲ τοὐναντίον πολιτεύονται 
(υ8 19). Τα δαΐθπι αἰβοθῦασ, αἀὔπδοπαπι ἸΘρῸ8. 880 ΙΟΟῸ σϑυθ βἰπῦ θομπδθ 
οὖ ἄρισται (ἃ 17 ξᾳ.) αἰαπα ποῖα ποίοις (βῖνθ Ἰδρίθαβ βῖνθ σϑΌι5) συν- 
ἄδει (ἃ 21. Ὁ 9). 

19. δι᾿ ἃς αἰτίας αἷ μὲν (τῶν πόλεων) καλῶς, αἴ δὲ --: δ Θὰ ατπᾶθ 
Ἴδτα αἰ ΠοΠοτα, βαμὺ ργοοθαϊξαγ: ἴπ- ϑὐαπίθ θπὶτη αἰϊαπᾶ οἰνιξαΐθ βουθηβ 
Υ6] ἸΔΌΘηΒ τθ8 ὀϑαβαθαθθ δῦ ρῬγόβρθγᾶθ δῦ τηΐβούαθ ΘΟ Ἰ {1015 τητ]δοβ 
Γαστοηῦ ααἱ Ὀ6π6 ΟὈΒουνδανθυδ, ααἱ ἔβούπτα βἰὺ αὖ αὐϊάδτη βἰαίαβ. τοὶ- 
ῬαΌΠοδ6, πράττῃ ᾿ρ88 γΘΒρΌ ]ἴοα (ν. 18. 19) Βἴο οουγυπθυῖῦ 1116 ΒαΙνα, 510. 
-- Νβθο ἐδῆθῃ ἴαπὶ 1ᾷ ρίζαν αἀὐδθηδτη τῶν πολιτειῶν Ῥγορέθυ. βιδτη 
πδδαγθτη δῦ ὈΘπ6 δαΐ τη8}]6 πολιτεύεται, 584 αὐδθπᾶτη Ῥγορύθι ἰθροβ 
αὐϊθυβ αὐϊδαν Ὑ6] Ῥυορίοθυ στὸβ ᾿πίου αὰδ8 γϑυξαῦθν δα θχοϑ]αῦ δαΐ πο- 
ἰδπᾶδ ἰξ. ΠΙαὰ οπῖτη (αποᾶ σοπὺβ πολιτείας ρϑυ 86 ργοθαπάσθτη ᾿τηρτο- 
βθαπάμπμηνο 810) ἐθυξϊαθ ρούϊιιβ νβ 30 8., αυδιη βθουπᾶδθ απδθβίοη!β οϑῦ. 

30. ϑεωρηϑέντων γὰρ τούτων: ῬγΟΌΔΌΪΘ, οορπθβ σΌΠΘΥΙθα5. τοὶ- 
ῬαθΠοαΘ Ἰοσὶαβαθθ αἀπδ6 1115 γ6] οοπᾶαποδηῦ γ68] ποοθαηῦ, 781} ΤῸ ΠῚ 60 
Ῥογάσποίατη 6886 αὖ ἰᾷ αποα Βαμητηθπι οϑὺ (γ. δὰ Ὁ 18) τϑοΐθ αϊβοθυηὶ 
Ῥοββὶύ, Τηνθηἰᾶ βηΐτη θᾶ υϑὶρυ]οα8 ἔουτηῶ απδθ ορύϊιηδ οϑὺ οἰϊΐδιπ οὗ 
νόμοι καὶ τὰ ἔϑη (γβ 22) ἱπγοπία δυτιπῦ απδ6 ορὑϊπηδ βἰηξ, πθο περὶ τῆς 
παιδείας δταρ]1ὰ8 δτησθίαγ. ὅδ81π ἐπουῖδ ΔΙΙΟα Ὁ 1ᾳ σοσαπι ΠομΪηππηα τ 

- Βόπαβ, ἴπ αὰ0 τὸ ἄριστον πρὸ 50 πΠ66 ροβεὶὺ θββθ, οθσυίθ ποὺ οὐβοϊθίιν 
αὖ κβοϊδξαν δὲ ἀσδθπᾶπι ἱπίθι σϑ]απαβ ἔουτηαβ ἰβὲϊβ αὐ1]18. δῦ οὖ ααϊθαβ- 
πᾶπη Ἰηδύϊθα β ἰηβέγαοιὶ θθπ6 (απαπίαταη ἢθυϊ ρμοίθβϑί) βἰπὺ Βδθϊ αν 
(, ἑκάστη“ γ8 39). 

28. λέγωμεν οὖν ἀρξάμενοι. Τῃ ἀϊνοιβαβ ρατίθβ αἰβραξαίαν πρὶ πδπι 
βιῦ Βαθὸ αὐδτι Αγὐϊβὺ. γβ 1ὅ---99 5101] ργοροπθθαῦ ἀϊβραυΐαεϊο: ππτὰ Ρᾶτἕθβ 
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απδθάδπι 6708. δῦ πο 81πηὺ Θοπβουρίαθ οὖ οαϊίαρ ἃαὺ ἀθρουάιδαθ βιηῦ, 
ἃ. 1ρ5818. ῬΟ]  ]ο15. ΟἸΏΠΘΙΙ ΤΘΠῚ 5101 ΘΟ ἤθοῖθθθ νἱβιιβ δῦ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΊΒ. 
υᾷ ἴῃ τὸ, ααππὰ Ὀγθυ ον ρου γαοίαυὶ πϑαπθαῦ, ἀΐοφαμπι ἐϑηΐαμπι αὐἱα 56ῃ- 
ὑϊδη. πα οηΐη οὖ ἴπ πϑὺ ῬγΟ ΤΠ Ἰββίοηθ παι οὐηηΐῶ οοΥθβ ΠμΐθυιΒ 
πούϊοπιμη οἰγουτηβουρύα βἰηῦ οὺ ἴῃ Ῥο]ϊοῖβ ἀθ ἴρϑο 1ἰυτοσαμη ογάϊηθ 
αἸϊβοθρίθῦαν, απθσπαπθ ργδϑίοσθω ἢ] δῶμ ρούπθυϊῦ αὖ ῬΘῚ ΔΙΏΡ] πὶ ΟΡΤΙΒ 
ἀθουυυθηΒ ἰρ88. δαοῦοι ΠΟΏΠΏ]]ὰ Ὁ]1ὰ βουΐθ αἰϊδαὰθ γαΐΐομθ θχρ !οανουῖῦ 
αἰααθ 80 ἰηῖθϊο 5101 ργοροβιιδυδῦ: 1ᾷ ἑδιθη Ῥυᾶὰθ οθύθυϊβ οθυύατη υἱαθύτιν, 
Θαχα αὐ ροβῦ Πο8 συ88 1ὔ--- 32 βουϊρβουὶϊὺ λέγωμεν οὖν ἀρξάμενοι ρῥτοΐδοίο 
ΠΟῚ ῬΓΟΟ ΗΒ ῬΥΪΤηΟ ἸοοῸ δῷ ἔπῖ886 ργοϊαύασατη ΡῸῚ. αὰδθ γϑούῶ νυἱὼ δᾶ 
ἰᾷ ρῬουρθπάμπμι οϑϑϑῦ αποὰ τηοᾶο ἴρ886. ὉΠ Ἰματα 5101] ῸΥΘ Ῥγοΐθββϑαθ ογαῦ 
(ϑεωρηϑέντων γὰρ τούτων γ8 20). Αἰαὰ! απὰπὶ οργοσίο 110 Ῥο]- 
ΘΟΥΠπὶ ΘΧΟΤΪο ῥυϊμηαπι Αὐἱϑῦ. αὐδογαῦ τί ἐστι πόλις καὶ ἐκ τένων, ΔῸ 
Ἰηϊθϊο ἰὼ αρὶῦ αὐ κατὰ τὴν ὑφηγημένην μέϑοδον (1202 ἃ 17) παύατδχῃ 
οὐ γϑύϑιὴ γϑθϊοηθμι τῆς πολιτείας, ἀπᾶθ αἀἱρποβοὶ ροββὶῦ ποία ὀρϑὴ, ποία 
παρέλχβασις, ποία ἀρίστη, ῬΘῚ βυδπι Οροίᾶπι δχρ]ογδύασιιβ 6886 υἱἀθαίαγ. 
ἱπορύθ ἀσογοῦ αἱ δ γ6] αὐδ]ϊοσπαθθ βοηθηὐᾧ ἀπ Που]δαῦθβ, αὐΐθυ5 
Ἰδθο απδθδϑύϊο τη] 8 ΟὈβθββα οϑῦ, 6 πῃθᾶϊο Βα] ααβ 6886 ραΐϊαγθῦ: 1ᾶ 
ἀπὰπὶ αἴθ, ῬοΟ]Ι Ιου πὶ ΠἸΌΤΟΒ. ΑἸΟΒ. ΠῸΒ τη] 8 ὙΘΥΒΔ 15. ΟΟΙΙΡΘΙαῦΟΒ 
οαμλ ΠΟ ἸΟΟΟ 1181 18---22 ΔῸ ἰηϊϊο νι ἀθυϊ τηῖππβ δα ὑγραγύϊατη 1Π|ῶ τὰ 
Ῥοροβιθίοποι (ν. δᾷ Ὁ 1ὕ 546.) αἀπδηὰ δα ὑθυθίδιη 6715 ραγύθτη βρθούδιθ. 

ΕῊ. ΒΌΒΕΜΙΗΠΠ ΑὉ ἘΠΙΤΟΒΕΜ ἘΡΙΒΤΌΠΑ ΟΠΙΤΊΘΟΑ. 

ΒῈ, Βυβεμιηστι 4, ΠΑΜΒΑΘΈΝΟ 

ὅ, 

Οἰϊαιπαιιδπη ταϊπίπηθ. ῬᾶταγΘ. γ αἰδέϊ πόνᾶπι γϑοθμβίομθηι ΕΉ]- 
ΘοΥη ΝΙΘΟΙΙΔΟΠΘΟΥ τη, ἱπηπιο ΠΘ ΤΘΟΟρΡ ἰδ οπθῖη πάθη, ἰῶταθη οὐ 
Τὰ, υἱν ἀοούϊββίτηθ, οὖ ΙΒ] ΟροΙα Ποιὸ Ορύϊπητιβ παῖ ΘΟΠΟΘΒΒΙ Β{18, 
αὖ ἀπᾶθ ργϑθβίο τὴϊπὶ θϑβοηῦ δά ἀρραιδύπμῃ ΒΘΙΚΚΟΥΪ 6 80Χ 1118, 
υθ5. τπιϑι8 οδὺ, οοαϊοῖθτιβ ραυϑτα. οοιαρ]ὁπάπτη ραᾶυ τη θιηθπηάδῃ- 
ἄτππι ἴπ ομ]66 οαϊ ιοπὶβ Ταδθ ἀϊνυ]σαγθια. Ῥοβύαυδτῃ θηΐμι Βα] ὰ8 
ΒΟΠΟΘΙΠ 5. ΚΡ Ἰιῦταιαη. ορύϊπστη οὐ δηὐαἰββίπηιπι ΡΥῸ ἰΆΒΒΟΥΪΟ 
ὁππι Ρα]νίβοα]ο ἄθμπιο δχοιιβδὶῦ, ὃχ πονῶ μ8ο 60] ὐϊομΘ ΘΥΔΥ]ΟΙΌ, 
οὐ αὰδ ποροχὶῦ ΒΟΚΚοΥ οὖ ααδθ ἔα]8ο γϑύσα]ῦ, ἴρ86. ἴδπι ΠΡ ΒΒΟΥ 15 
οαπη Ἰθούουθτι5. 5.15. θοτητη πίονι ἴῃ το, ααἱ [6 6110 αὐδθη!ομθιη 
Τα, ΘρΡΥΘρΙΟ. , ΒΟΥΒΟμαπρθη ἀθΡο αἴθ ΝΊΚοιι. ΕΠΗ., ὙΊπιδΓ. 
ΜΡΟΘΟΊ ΧΧΙΥ, ἀοϊπᾶθ ἴῃ τπϑὰπὶ πϑπι ΤΠ] ΟἸΠΠΐδ ῬΘΙ- 
τηϊϑῦ. Τίδαπθ πᾶ οπηπία ποὺ 1000 δῇθγαπι π ταϊπα 5 αὐϊᾶθηη 
ἍΠ]5 Ῥγδϑίθυτηϊβϑῖβ: δα ἰαπύπια, ααᾶθ δ ΠΒίαύαπι ρου ποπὺ δαῦύ 
Ρίθπθ βουϊρύπθπι δαὶ ο] βίομθ γὙ8ὶ οὐϑϑὶ βα]αύατα, δὰ οὕτως οὐ ν 
ἐφελκυστικόν δηύθ οοηβοπδηΐθδ 58 ΘΡ 551 Π16, ΡΟβΙθᾶ, οὐδείς ν6}] οὐϑείς 

γϑὶ οὐδ᾽ εἷς γν6] οὐϑ’ εἷς, γίγνεσθαι γε6] γίνεσϑαι, γιγνώσκειν γε] 

γινώσκειν οὐ απδθ βυπὺ 6] αβϑιηοα] 5016Π8 ρυδθύθυθο ΘῈ ΟἿ Οδιβα α, 

ααΐα ἴῃ μἷθ τοῦ ἱπ ἴρβὰ πιθῶ Θαϊδίοπθ 564] πα] οοαϊοῖ8 Θαοίο- 
; 
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γἱναύθιη ἱπ ΔΗΐΪηΟ δϑῦ: 8118 51 111}1ἃ ΒΘΙΏ6Ὶ ᾿πα ]θα5856 βα 5. ουὶύ. (ὁ- 
ἀοχ βουρίαβ οϑῦ βᾶθοιϊο Χο, πῖο 1Π116Ὸ ΔὉ 'ἴρ8ὸ ΠἸΡγυαυῖο οουυθοῦαβ 
(οουτ.᾽). Ῥυδθίθυθα ἅποβ θουγθοίουθβ ἰηγθηὶδ βαθοῦϊο Χ]ΙΠῸ (οουτ." 
οὖ ΘοΥγ.5), ἀπογαχη αἰύθυ (οουσ. 5) βίπηα] στ ]θαθουβ τη θπογο ἔαποῦτιβ 
δϑῦ, ἀππμ βαθοι]ο ΧΙΥΟ (τ6.). ὕὍΌΪ ἴπ πιᾶυσὶπθ ἀρραγθηῦ οοῦτθ- 
οἴϊομθβ, 5159}15. τηρ.ἷ ὅ ὅ᾽ οὖ τὴσ, τὸ ταἰδὺ, τἀ] πὰ]1ὰ βἰσῖα δἀάδηη, 
ΒΑθῸ5. Ἰρβίτιβ βΒούῖθδθ ᾿ϑοϊϊοπθβ πθαὰθ Δ ἴρ80 πϑᾷιθ 8Ὸ 8110 πιὰ- 
ἰαΐαβ. Οθύθευμη ρἱθγασπαιιθ ν ἐφελκυστιχά ἀπΐθ Θοηβοπδηΐθβ Θγαβ8 
βαθύ, ἱπρυϊτηῖβ ἃ ΘΟΥΥ.ἤ. Γηξθυροπᾶιη ργαθίθγθα ΠΟ Π1118, απὰδθ 6 
ἩΣΜΌΝΡΟΡ ΡΞ οοἀϊοῖθιιβ, 6 νϑὐπβία ἰγαπβιαἰΐοπθ (Γ), οχ δἀϊξίοπθ 
Ρτϊποῖρθ ΑἸάϊπα (Α14.), απᾶθ οοαϊοὶβ ἱπβίδυ. οδὺ πϑαπδατδμη 608- 
ἐθιηπθηϊ, ὁχ Ἰηἰογυργθίαϊοπθ Τιθομᾶγαϊ Αὐϑεϊπὶ (Α1.), 6 οοιηνηθπίδ- 
ἐουῖθαβ οὐ ρδιδρῃγαβία τ]ῃὶ ἴρβ8 οποίαυϊ οὺ οχ ΤΠ Ῥοπῖρτιθ 6Π0- 
ἰαγιὺ ατααχίαβ. ϑϊρπατα ποῦ: ([) ᾿ἱπαϊοαὺ βουιρύπταβ ὦ ΒΘΚΚοσο Βαϊο 
1Π|γθ ΘΟα ΟῚ ἰσιθαΐαβ ἃ τὰ αποατθ 1θ146ηῚ 6586 ᾿Ἰπγθηΐαβ. ὈΘηα 6 
οοπιθοθα γάτα ᾿θοϊοππθηαθ 80 δοάθιη ΒΘΚΚΘΙῸ τϑοθρίδυαση, ατ8θ 
ΠᾺ]]0 ΘΟΥτὰ ᾿ΙΡΤΌΤΊ, 608 50105 Θ᾽ ἰούσῃ Ορτβ ΘΟμρατυ ῦ, 
ΚΌΠΡΟΥ, πἰδαπίατ; [οπίθβ πρίαπθ ϑοοατνα ββίπιθ ἀροτίδτα. Π6 Ῥ΄ 
οοαϊοθ, αὐθπὶ 856116] αἀπτηξαχαῦ ΘΟΙΠΤΘΠΊΟΥΆΡΟ, γυἱάθ αὰαδθ αἸββουαὶ 
ἴῃ οαϊξίοπθ τπθῶ Ῥο]  Ἰοουσα: ΒΟΚΚοτΟ οϑὺ 1, Ὅ 816. 

1094 ἃ 4. παρὰ ταῦτας οοΥτ." ἢ] 11. χαλινοποιητικὴ το. [|18. δὲ ΑἸά, 
(τϑοίθ) [| 32. ἄρ [| 34. τυγχάνοιεν οοὐτ.᾽ ΡΞ |[26. τις Ργ., τῆς οοττ.2 [Ὁ 17. 
τινὰ τὴν πλάνην ἔχει (τὴν ἴῃ τηρ.) το. [ ἀγαϑὰ ρτ., τἀγαθὰ το. {{109ὅ8 
1. μὲν ἄρα γε., ἄρα το. ἢ ὅ. ἀκούεται ρτ., ἀκούσεται το. || 12. προοιμιά- 
σϑω ρῃ., πεφροιμιάσϑω το. 18. τοσαῦτα (πο ταῦτα), 581 Πάθ5 δϑεΐ 

ἜΘΟΒΟΘΙΠΠΙ 5Π6πέϊο [[|36. τὰ οἵη. ργυ., δα. οουγ.ἷ Ὁ 4. ἤϑεσιν οἰΐδιαι ΑἸ, 

οὐ το. Ηδ || 6. ἀρχὴ ροβὺ γὰρ γτ. ΚΡ, θχα. δουγσ.", ἀρκεῖ τηρ.ὅ ΚΡ οὐ το, Ηϑ, 
γρ. ἀρχὴ τασ. Ηδ[[ εἰ τοῦτο] ἐν τούτοισ γγ., τοῦτο τηρσ." [ 10. αὐτῶσ, αὐ 
νἱἀθέαν, ρυ., αὐτὸσ οοττ." οὖ δουτ.3} 11. δ᾽ αὖ] δὲ Ργ. (6πι. οουτ. Ἶ || 18. 
δ᾽ φοΥτ."}} 18. προέχοντες 32. ὁμοπαϑεῖν ργ., ὁμοιοπαϑεῖν το. ἢ 34. ἐπι- 
παλαιότερον Ργ. (6πι. οοττ. ἢ [ 29. γινώσκονται [ 81. γὰρ γγτ., δὲ το. [1096 
ἃ 4. περὶ ΒΕΚΚ. ἀρϑγίο θυτοῦθ, ὑπὲρ οοᾶῖοθβ οπιπθβ οὖ Α]ά. [| 8. αὐτὰ 
117. εἰδέασ τν., ἰδέασ οοττν." [[38ὅ. αὐτῶι ανϑρωπωι ργ., αὐτοανϑρώπωι 
σου." ἢ Ὁ 11. φυλακτικὰ πῶσ γγτ. (6τα. οουτγ. Ὦ {{ 16. τίς || 19. τέσ {[|21. ἄρα, 
88. τε αὐτὸ ΟΥ (βοᾷ τι βιροϑυβου.) ΑἹά., αὐτό τι ρτδθοθάθπέθ τᾶβιγα, 
ἀσδτασι ᾿εὐξογασασα ΜΡ [1097 ἃ 8. ἰδῶμεν Ργτ., εἰδῶμεν οοττ." ᾿ 4. τινὰ 

ἔχει !| 82. καὶ ροβὺ τῶν δᾶ. ἘΦΙ]οΙαπὰ5, οἵα. Γ ΗΔ ΚΡΤΡΜΡΟΝΡῸΟΡ ΑἸα. ἢ 

38. ἀιεὶ {Ὁ 1. αὐτὴν || 8. αὑτά [[ μηϑ᾽ ἑνὸς οὐ 510 5αθρῖαβ ] 11. πολιτικὸν 
ὃ {{14. τιϑέμενον Ῥγ. (ὁπ. οοττ. ἢ [[{20. ἀκεί [ 1098 ἃ 1. τὴν] τήν.τε |18. 
καὶ --- 16. ἐνέῤγεια οτη. ρτ., 884. τηρ.5 {[81. ποῖόν τι] ποῖον ρῖ., ποιόν 
οοΥγ. [Ὁ 1. τοῦ παντὸς εἶναι οὐἰϊαπι ΚΡ ΑἸά., τοῦ Ῥϑύρθγϑτα 46]. Βδκκ.. 
11. συνδεῖ Ῥγ., συνάδει ταῦ σοΥτ." ἀαὖ το. ἢ 29.. ἔν γε Ργ., ἕν γε το. ἢ} 

τὴν Ῥτ., τέ το. [1099 ἃ 2. πῶς || 1. ἔστιν γι., ἔτε τηρ.ὅ || 10. φιλοϑεωρῶι 
τὸν -- 11. φιλοδικαέῳ οἴη. ΡΥ.) ΒΌΡΡΙ. πιρ.ὃ || 18. τοιαῦται | 18. οὐϑ᾽ εἷς 
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οὖ 56. βδθρίιιβ [ 39. μὴν καὶ ἀγαθαί τε καὶ καλαι [} Ὁ 3. τηττωμεναι, Ῥγ., 

τἡττώμεναι ὁοοΥγ." (Ὁ ἰηϊδῖο ΘΟΥγθοίου ρυΐμηο ἸοθῸ τ᾽ ογϑϑὶδ, ἀθίπαθ νϑῖὸ 

γϑϑυϊψα) || 4. εἰδέαν Ῥγ., ἰδέαν οοττ." | 10. πῶς || μοίραν γτ., μοέραν οονν.3} 

30. ἔστιν ἢ 2ὅ. δ᾽ ἐστὶ] δέ τι [1100 ἃ 9. χρεῶ ρτ., χρεὼ ὁουν.2, χρεὼν 
το, ἢ 12, ἄρα || 38. κατὰ λόγον] ἀναλόγως βυροίδοῦ. το, [ 36. 4616 ἀρτᾷ 
ΒΟΚΚ.: δ᾽ οπι. ΚΡ! 86. κατὰ τοῦ οοττ.5 || Ὁ 18. βεβαιωτὴς γτ., βεβαιότης 
νο. [[ 16. τιμιώταται ὁπ. ΡΥ., τιμίαν ΒΌΡΡΙ. οοΥγ.", τυμιώταται γοϑῦ. το. ἢ} 

μονιμώτεραι [[ 30. τύχας] δυστυχίας Βαρογβου. το. ἢ 1101 ἃ 1. ἀγαθὸν καὶ 
εὔφρονα οοντ.ὅ |} 8. γε] τὲ 1|; 10. οὔτε || 18. ὀλίγωι γε., τελείω το. ᾿} ἐπί- 
βολος Ῥι., ἐπήβολος οουτ." 16. ἢ οἵη. ργ., δαᾷ. το. [| 38. αὐτὸν || 29. βρί- 
ϑὸος || 84. ταύτην (οτταὺ ΒΘΚΚ.)[[ Ὁ 11. ποτέρα [|18. τι πῶς {|117. πῶς 21. 

ἐστιν Ῥγ., ἔστιν οοτν." 21. τοιούούτων [ 26. τὸ οτη. ργ., δᾶ. το, || 29. 
κρείττων ἐστὶ {1102 ἃ 19. πῶς [Ὁ 8. ἢ || 9. πλὶν γγτ., πλὴν το. πῆ 11. 
ϑρυπτικὸν οοΥτ. || 14. μέντοι πῆ ! 16. ὀρϑὸς || 29. σώμασι μὲν] σώμασιν Γ 
ῶ6. γ᾽ οὖν οὐ 5'ο βαθρίαβ [[ λόγωι ρτ., λόγω το. [ 27. τὸ ῥυΐαβ οτα. Ῥ1., 

ΒΌΡΡΙ. οὐ πάϑος Βαρθυβου. το. [ 39. ϑυμικὸν γγτ., φυτικὸν το. [ 81. πῶς 
1108 ἃ 2. αὐτῶι ρτ., ἑαυτῶι το. [ Ὁ 8. φϑεέρεται] ἤτοι οὐ γένεται 5ὺ- 
Ῥουβοῦ. τὸ, [{10.. οἵ δΐθ οἰκοδόμοι δά. ΗΝ» ΑἸᾺ. || οἵ ἀπέθ λοιστοὺ βαρτα, 

γθύϑῃ ΝΡ {| (14. συναλλάγμασι τοῖς ΟΥη. ῬΥ., ΒΌΡΡΙ]. το. {{||19. ὀργᾶῖλοι [} 
21. οὑτωσεί ἢ 91. ἵνα ἴδωμεν Ῥτ., ἵνα εἰδῶμεν δον." || 1104 ἃ. 2. ἄ616 ΒΡ. 

ΒΟΚΚ.: καὶ δηΐθ κατ᾽ οἵη. ΚΡ (οχϑαῦ οὐΐαμ ἰὼ. ΓΙΡΊΜΡΟΡ), οἱ. Α]ά. {[ 8. 
ἀπαιτηταῖοι ρΥ., ἀπαιτητέοι οοΥτ." [[34. ἄγροι || 82. δύναται ταῦτα] ἃ δύ- 
ναιτ᾽ αὐτὰ γι., γρ. ἂν δύναιτ᾽ αὐτὰ τηρ." (ταῦτ.}}} Ὁ 18. δ᾽ εἰ] δὲ αἴ] 

21. φαῦλοι (αὐ νΙἀθθιν) ρῖ., φαῦλαι το. [| 32. τῶν "18 || πάντα μὲν ταῦτα 

ΠΕΝΡ ΑἸά. {[{1100 ἃ 9. ἀιεὶ || 28. αὐτῶι || 26. ἐπὶ] ἐπί τε | 39. αὐτὰ πῶς! 

81. πῶς [|ΟὈὉὉὺ 9 τοῦ] τοῦ τὰ [|Α1106 ἃ 1. ὁ πῶς] ὅπωσ ᾿! 30. τὸν Ὀϊ5 ργ. ἢ 
24. πῶς] ὡς ᾿! 217. ἰσον γυ., ἴσον οοτν." || 28. δ᾽ ἴσον] δὲ σον ργτ., δὲ ἴσον 

οουτ,Σ || 80. ἐσον ργ., ἴσον οουν." [|[ 81. τὸ αὐτὸ [| Ὁ 1. εἴ τῳ] ὧι ἢ μναὶ || δύο 

οτι. ῬΥ., δα. οουτ."}} 2. μνὰς || 13, τεχνίται || 32. οὕνεκα Ῥγ., οὗ ἕνεκα 

οὐ." ||{28. ἐστὶ] ἐστιν ἐπὶ || 1107 ἃ 1ὅ. αἰεὶ || 20. οὕτω γε] οὕτωσ [| 80. 
κενώτεροί Γ' ΟΡ() Ατ΄ ἢ Ὁ 11. ρτὸ οὔν. ΚΡ ἂρ. ΒΘΚΚ. Ἰθ6σο: δὲ ΚΡ {| 12: 
οὗ 18. λείψει, Ῥυ., λήψει οουν. {[Ἀ26. αὐτὴ Ῥγ., αὕτη οοτγ." { 1108 ἃ 7. 
ὀργιλος ῬΥ., ὀργῖλος σον," [| 8. δ᾽ ἔλλειψις] δὲ κακία | 19. ἡ μὲν ὅτι 
ἐστὶν (ν οτα8.) ΚΡ! 36. ἀγροικοσ ΡγΥ., ἄγροικοσ οοΥγ." || 29. αὐτοῦ [|| 30. 
πᾶ ηδὴσ Ῥτ., πᾶσιν ἀηδὴσ οοττ." ἢ Ὁ 15. ἶσον οοτ." | 27. πλείων Γ' Ατ. 

Ῥαγδρμγαβία [1109 ἃ 18, ἔχομέν γγ., πεφύκαμέν ταρ.ὅ (τα 1.) 1ὅ. μᾶλ- ᾿ 
λον δὰ. ΤΌΣΠΘΌαΒ, οὐ. Γ' ἨΔ ΚΡΤΜΡΟΝΡΟΡ ΑἸά. || 81. ἡ Καλυψὼ] γρ. 

ὀδυσσεὺς τὰσ. ΟΡ || 82. τουτου ρτ., τοῦ τοῦ οοττ.5 ἢ Ὁ 2. δὲ οπι. ΟΡ || δεῖ 

καὶ πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ ἨΔ ΝΡ (), δεῖ καὶ πρὸς ἃ αὐτοὶ Γ' ΜΡῬ Ω ((θοἰ6)}} 

10 οὐ 17. ὅτε ἢ 38. τοσοῦτον οοΥν." [[24. δῆλον οοαϊοο8β Τα σπ ὉΪ οὐ Οδ- 
ΒΘ ΟΠ 8. (ροΥρουϑη}) [1110 ἃ 8. οἵἷονεὶ [[ 6. πράξαντεσ οοττ.ὅ || σωιξοιντο ἢ 

Ἴ. πράξαντεσ οοττ." {|Η10. αὐτοῦ γτ., αὑτοῦ οοΥ.2 [[ 30. ὅτ᾽ ἂν οὖ 516 
βϑθρίαβ 22. ψέγονται ἴπ τα. ᾿ 30. μὴ δεῖ ἃ οτι. ρτ., μὴ δεῖ ἃ καὶ 
ΒΌΡΡ]. οοΥν. || ὑπερτείνει, 5βθα τείνει ἴῃ σϑϑ. [[ 20. ὕπομειναι τγ., ὑπομεῖναι 
οοΥτ.Σ || 29. διακρέναι || Ὁ 10. αὐτῶι {[ 12.. δὲ οτι. ΡΥ.) ΒΡΡ]. οοὐτ.ἷ | 19. ἐπέ- 
λοιπὸν Ῥγ., ἐπἴλυπον οοττ.ἷ [[20. μηδὲν δὲ] μηδέν τι 28. μεταμελώμενος 

. Ὸ ἈΡῚ ΡΎΨΟΣ αι 

Γ 
Σ Ξ 



ΑὉ ΕΒΙΤΌΒΕΜ ἘΡΙΞΤ.. ΟΕΙΤ. {99 
« 

Ῥι., μεταμελόμενος οοΥΥ.ἷ || 3ὅ. ποιεῖν 44. Γ' οὐ ΤΌΣΠΟΡυΒ, οτὰ. Η5 ΚΡΊΤΡΜΡ 

ΝΡΟΡ ΑἸά. {1111 ἃ ὃ. ἀκουσίω ρτ., ἀκουσίωσ οοτν."}} 8. ὁ δὲ (δι᾽ οουτ.) 
ἑαυτόν γε ἢ! 18. ἐσφερῶσϑαι φτ., ἐσφαιρῶσθϑαι οοττ." || 32. ἴῃ ἑδχίαᾳ ΒΕΚΚ. 
Ῥτὸ ἀκουσίον Ἰορα ἀκουσίου [| 3ὅ. μὲν ὈΪ8 ρν. [ 38. δέ τι [[ Ὁ 1. πάϑη οι. 

ΡΥ., δαᾶ, οοὐτ.ὅ (αὖ νἱά.) || 18. ϑυμὸς, 568 ϑὺυμ ἱπ τᾶβ. [[ δ᾽ ἔτι] δέτι ὦ 
κατὰ γγ., διὰ οουτ.ἦ {[[34. αὐτοῦ }| 26. αὐτοῦ ρε., αὑτοῦ οουτ.ὃ {{1119 ὁ 4. ὅτι 
ἔστιν ἢ! ἡ τινι Ῥυ., ἢ τινὲ οουν." [[1ὅ. ἄρα || 38. σύμμετροι ρτ., γρ. ἀσύμ- 
μετραὰ τηρ.ὃ || 238. ἁπάντων ἢ! 81. πρακτῶν] καὶ πρακτῶν [[ 84. αὐτῶν γυ., 
αὑτῶν οοττ." [Ὁ 8. ἀιεὶ {[|8. τὸ ργδϑοθάθηξβ τῶβ. ἀσδγαμι Εἰίου, [| 9. δέ 
πωσ ἢ 38. πῶσ ἐστιν [| 39. δὲ ὅτε -- ὅτε δὲ [|| 80. ὅτε [| 82. αὐτῶι 1118 81. 
ἦ { πε ὡς γε., πέψεωσ οοντ." [[2. βουλεύσεται ΚΡΙ ΜΡΌῸΡ, βουλεύεται 
ΑΙΑ., ἀ616 ἱρτίαν ἃρ. ΒΕΚΚ.: βουλεύεται ΚΡ || 19. ἦν] ἣν [[30. τὸ βουλητὸν 
λέγουσι ἨΔ ΝΡ ΑἸά,., βουλητὸν λέγουσιν γγ. ΚΡ, βουλητὸν λέγουσι ΤΡΌΡ(ἢ 

οὐ ὁουν. ΚΡ, λέγουσι βουλητὸν Μὴ [[ 238. ἄρα [| 38. ὧν Γ΄ ΟΡ (ἢ ΑἸα. 
56. δὴ Ῥατάρμγ. (τθοῦθ) ἢ 1ὅ. μάκαρ Ιούοτίαβ, μακάριον ΑἸΑ. ἢ 22. ἐδεὰ 
ΡΥ.) ἴδια οοττ." ἢ 24. βέαιον } ἧς] ἡ Ῥτ., ἢ οοττν." || 238. πρὸ ἔργου] προαι- 
ρετοῦ ΟΡ, γρ. καὶ πρὸ ἔργου ἤτοι ὠφελέμου (υἸξΐπια, ἀπο γοῦθ ρ8}}}1- 

ἀϊὰβ βουιρίδ) τηρ. ΟΡ ||. 239. πεινεῖν Ὀυ., πεινῆν δου." 81. τὰ οι. [1114 
ὦ 19. ῥέψαι [|231. οὐκ ἔτι οὖ 8ῖο βδϑρῖαβ [] ἔξεστι] ἐστὶν ρν. (ν θιδ8.) [[{38. 
ἐπιτιτιμῶμεν [Ὁ 2. αὐτῶι γγτ., αὑτῶι οουτ.5 || 7. κρίνει ρι., κρένει οουτ." 
16. τοῦτο ΑἸᾶ., ταῦτα ἨΔ ΚΌΜΡΟΡ, ταῦτ᾽ ΝΡ (ἢ), ταῦτα νο] ταῦτ᾽ Τ,Ὁ 
10. πράττουσιν ΓΚΡΌΤΙΡΜΡΌΟΡ ΑἸᾺ., 4616 Ἰστέαιτ ἂρ. ΒΕΚΚ.: πράττομεν ΚΡῚ 

91. αὐτὸν [ πράξεσιν (ν 6τα8.) καὶ τῶι τελείωι {[|[28. αὐτοῖς γν., αὐτοὶ 
ΘΟΥΥ. ἡ || 38. τϑϑεϊπθ ἂρ. ΒΘΚΚ.: πραχτικαὶ καὶ ΓΌΡ, πρακτικαὶ ΚΡ |{ 1110 

ἃ 1. πρόϑεσις ΚΌΝῸ (ἢ) ΑἸά. [|18. αὐτὸν [|Αᾷ306. δειλῶν ρτ., δεινῶν οοττ.ἷ [} 
29. εἰ ΝΡ (Ὁ) ΑἸὰ. {Ὁ ὅ. οὐδ᾽ ἕτερον {|9. τὰ ΗΔ ΤΡ (Ὁ ΝΡ ΑἸ]ὰ., τὸ Γ ΚΡ 

ΟΡ (Ὁ οὖ οουγ. ΜΡ, τῶ ρυ. ΜΡ |[ 18. ταὲσ ἀρεταῖσ γτ., τῆς ἀρετῆς ταρ.5 
(ταν. 1116 ἃ 4. ταυτὰ ΤΙ οὐ οοὐν. ΜΡ, ταῦτα Γ' ΚΡῸΡ ΑἸά. δὲ ρν. 
ΜΡ 22. ἔκτορα [| 2ὅ. ἔκτωρ [|-τρώκτεσσ᾽ [[|.217. αὔτη ρε., αὕτη οοιτ." [[| 38. 
ἔκτωρ 86. οὗ | ἐσειταιν ργ., ἐσεῖται οοττ.2 || Ὁ 8. οἷα) ἅ || 2ῦ. φερόμενοι 
ΟΡ (ἢ ΑἸά. | 38. ἔλει 84. ἀνδρεία {Π 1117 ἃ. 11. ϑαρροῦσιν ἐν] ϑαρροῦσι 
μὲν || 30. ὑποπτεύσωσι ΟἿ ([) ΑἸα., ὑποπτεύουσιν (ν 6τα5.) ΚΡ οὐ, αὖ νἱ- 

ἀρίαν, Γ' (βιμιδριοαγιζιν), ὑποπτεύωσι ΜΡ [ Ὁ 1. προστάττοντες γι. Ὁ», 
γρ. καὶ παρατάττοντες τηρ. Ὁ» || ὅ. σαρκῶῖνοι {[17. ἂρ. ΒΕΚΚ. γτὸ τὸ ομι. 

ΚΥ Ἰορϑ: τὸ οἵ. ΜῈ 8. ἄκοντι ρι., ἀκοντὶ οουν." 10. ἔχει {|11. λυπη- 
ϑήσεται Οδβαιθομαβ οὗ ἔογξαββθ Οοιωτηθαίαΐον, λυπήσεται ΚΡ ΑἸ. οὖ, εὐ 
νἱἀοίαν, Γ' {,, ͵γἰδέϊον οὐ") || 80. φιλητικός, βεἃ ἡτικ ἴῃ τα. τη 810 718. ἃτη- 
Ὀϊξαβ 80 ἴρβο Πρυαυῖο βουρίω ΜΡΊῚ 1118 ἃ 18. ἐπιϑυμητῶν Τ ΟΡ (ἢ || εἴς 

δοι γυ. 106. τούτω Γ' ΟΡ (ἢ) |{{ ἐπυϑυμητὰ Ἠδ ΝΡ ΟΡ (ἢ), ἐπιϑυμητὸν (9) 
Γ΄ 18. λαγωιῶν αἵ κύνες] ἐκείναις ρτ. Ηδ, γρ. βικύνες (αἵ κύνες) 
την. τὸ. Ηδ || 81. ἀφῆς ρτ., ἁφῆς δον." [| 82. τις φιλόξενος ὁ ἐρύξιος 
οουτ. ἦ ἢ! 38. αὐτῶι ! Ὁ 1. δὴ γγυ., δ᾽ ἡ οουν." [6. γρ. καὶ γυμνικοῖς τηρ. 

ΟΥ 10. ὅτε δὲ {{36. ἡ ρτ., ἢ οοτν.2 21. ὡς] ἡ ὡς ργ., ἢ ὡς ὁοοΥγ." {1119 
ἃ 0. ἥν ρε., ἠὲ οουν." ἢ 10. ἂρ. ΒΟΚΚ. ργὸ τέτυχε ΚΡ Ἰδερθ: τέτυχε ΑἸὰ. 
(46 ΝΡ ἰατηθη ἱποουξαβ βατῃ) ἢ 15. ἦ ρυ., ἡ οοτνν." [[ οὐϑέν ΒοκΙκον {{10. ἃ 
ΚΡ οὖ ρυ. ΟΡ, γρ. ὅσα πιρ. ΟΡ }| 38. ἑκούσιον Τ' ΑἸ. ῬανΆΡν., γρ. καὶ 
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ἑκούσιον ὃ καὶ κρεῖττον τὰσ. ΟΡ (3239. αὐτὴ ΒΕκκοΙ, αὕτη Γ Ηλ Κρ» 
ΜΡΝΡ ΟΡ ᾳ ΑἸα, [| Ὁ 12. ἐπιπειϑὲς ργ. ΟΡ, γρ. καὶ εὐπειϑὲς τὰρ. ΟΡ Ἐ|.29. 

λέγωμεν δὲ καὶ ἕξῆσ περὶ ἐλευϑεριότητοσ ὈΪϊδΒ, ἴῃ ἢπο Ὀγὶ ΠΙ. οὖ ἴῃ 
ἰηἰθιο Ἰθτὶ ΤΥ]. [| 27. ἡ αἰξοθγαση οι. ρυ., δαᾷ. το. [[ 29. ἡ ρυ., ἢ οουν "ἢ 

88, οὗ ργ., οὐ το. [ 1190 ἃ 1. αὐτὸν ργ., αὑτὸν οοττ." || 2. αὐτοῦ || 6. 

δὲ [|10. ὅϑεν ὈΪδ5 ῥγ., θιὰ. το. ἢ 10. τῷ μὴ] τῶν ργτ., τῶ μὴ το. 18. ἐλεύ- 
ϑέεροι Ργ., ἐλευϑέριοι γο. [| 21. σχεδὸν οτη. [[2ὕ. τ᾽ ἄλλα οἱ 519 Βδρρῖτβ 
Ῥ 6. βλέπειν [[| 1. δ᾽ ἡ ρ»ε., δὴ το. 18. αὐτῶν 16. αὐτὰ |{.230.. οἶσου ργ.; 

οἷσ οὐ οοττ." [ 29. δαπανήσηι ργτ., δαπανήσει οοΥΥ." || 1191 ἃ 4. ἴῃ ἐδχύα 

ΒοκΙκουδηο γϑϑυϊθιθ εὐκοινώτητος || 9. οὐδὲ ὡς δεῖ οἴῃ. οὗ ρῬοβὺ λυπεῖται 
ααα, οὔτε ὧσ δεῖ 26. ἰατοσ ργ., εὐίατόσ το. [ τε οτὰ. ρῖ., δᾶ. το. 38. 
πῶς [! 36. τὸ] τὸ μὴ ρτ., 568 μὴ θτ85. Ὁ 22. αἴσχροί ῥτ., γλίσχροι το. 

9ῦ. ἢ οπι. ῬΥ., ΒΌΡΡΙ. το. [| 80. αὐτοῦ || 88. ἀνελευϑερίουσ ργ., ἀνελευϑέ- 
ρουσ το. [[84. κατὰ μικρὸν Νὴ ("), καὶ τὰ μικρὸν καὶ ργ. ΚΡ, καὶ τὰ 

μικρὰ ΤΊ» ΑἸᾺ. δ το. ΚΡ, κατὰ μικρὰ ΟΡ {1199 ἃ 2. αἰσχροκερδία ργ., 

αἰσχροκέρδεια οοὐτ." || 1ὔ. ταῦτα ρτ., ταύτην το. [[21. χρήματι Ῥγ., χρή- 

μασι το. [[δαπανηράσ. μόνον δ᾽ ἐν ρῃ., δαπανηράσ μόνον ἐν τὸ. [[ 22. 
δ᾽ οχη. ρυ., δαᾷᾶ, το. [| ὑπερέχειν Ῥγ. (ν θγδϑβ.) |{ 28. ἐστι [| 238. οὕτως ΝΡ(), 

οὗτος οἰΐαπι Γ' ΑἸά. ἢ ἐλευϑέροσ (νι ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἴ086. ΠΌγατα8) [Ὁ 18. ταῦτα 

Ῥ͵Γ., ταυτὰ το. [[|1ὔ. κτήματος Γ' Ῥαταρην. οὐ τὸ. ΚΡ || 16. γὰρ ἀρετὴ τὸ 
Τ' Ῥαύάρην. οὖ το. ΚΡ {ἄξιον καὶ τιμιώτατον Τ' ΑἸᾶ. ῬαγΔΡὮΥ. οὐ το. 
ΚΡΊ[[21. ὅσα δά. τηρ. το. [[|Α22. δεῶν δᾶᾷ. το. [ 38. ἐστὲν ἂν ργ., ἑστιᾶν 
το. [ΑΆ28. δαπανήση ρτ. [[ 1128 ἃ 8. καὶ ἀντιδωρέας οῃϊ. ργ., 84. τηρ. 
το. [Π 24. μέγαροὶ, 504 δουῦ. 6γα85. [ 80. ἀναλῶσαι [|31. ἡ ρτ., ἢ οοττ." |[[Ὁ1. 
τὸν] τὰ το. [[ 2. αὐτὸν ρτ., αὑτὸν το. [[|Α9. ἦ γτ., ἢ οοΥγ.2 Ὁ 10. ἡ ρτ., ἢ 
ΘΟΥΥ." {{11.. ἔτει οὐ. ὈΥ., ΒΌΡΡΙ]. το. [[1ὅ. δὲ δᾶ, το. {|17. δεξιὰ ργ., δ᾽ 
ἀξία το. [[ 34. δέ. ὁ δὲ] δὲ ὁ || 80. δόξειεν ἨδΚΡ ΝΡ οὐ, ῃ181 [ἈΠ], οδύθυϊ 
οοαΐοο8 οἴηπθβ [ δ᾽ δἀᾷ. ΓΉῊδ() Ὁ Ν() ΝΡ ΑἸᾷ. {|| ἂν αἀᾶ. Τανπο- 
ὈὰΒ}} 81. μεγολοψύχωσ Ῥγ. (σ 6τα5.) ||} 82. ᾧ] ὥσγ᾽ Ῥε., ὧγ᾽ το. [[|88. γε- 
λοῖον Ῥγ., γελοῖοσ το. [1124 ἃ 9. τε ῥγυ. [Π 10. μικροῦ ρΡγΥ., μικροῖσ το. {[{20. 

διὸ] διὸ καὶ το. [ 34. ὑπὸ τινων || 3ὅ. τιμητόσ Μῦ (ἢ) οὐ ργ. ΚΡ, τιμητέοσ 
τὸ. ΚΡ Ὁ 1. πυκνοκένδυνος οἰἴΐαια ΑἸά. οὐ ρυ. ΟΡ, γρ. καὶ μικροκίνδυ- 

νος ταρ. ΟΡ || οὐδὲ φιλοκίνδυνος 5ΌΡΡΙ. τιρ΄. το. [[ 34. πρωτέουσιν [[ μελ- 
λήτην [[ (206. φανερομίση γγ., φανερόμισον το. || 27. ἀμελεῖν γγ., μέλειν 

το. {[Π29. παρρησιαστής -- 80. ἀληϑευτικός] καταφρονητικπὸς γὰρ διὸ 

καταφρονητικὸς καὶ ἀληϑευτικὸς ρΥ. Ηδ, καταφρονητικὸς γὰρ παρρη- 

σιαστικὸς διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι καὶ ἀληϑευτικὸς το. Ἠλ, παρρη- 

σιαστὴσ γὰρ διὰ τὸ καταφρονητικὸσ εἶναι, καταφρονητικὸσ δὲ διὸ (διὰ 

τὸ ΓῚ παρρησιαστικός, παρρησιαστικὸσ δὲ διὸ (διὰ τὸ ΓῚ καταφρονητι- 
κὸσ καὶ ἀληϑευτικὸσ Τ' οὐ το. ΚΡ (ρανύϊτα ἴπ πρ., ρατύϊι ἴῃ ῥοχῦα), οὔτα 

ΟΡ ρίαπθ οοπβϑηξὺ ΑἸΆ. || 80. εἰρωνεία οὐΐατα Γ' ΑἸά. | 81. τοὺς 46]. το. 
Ηδ| 1190 ἃ 3. ϑητικοὶ] μίσϑαρνοι το. Ηδ || 81 οὐ 82. αὐτῶν || 84. χείρων 

6οΥ1.5} Ὁ 8 οὐ 17. ἡ γρυ., ἢ οουν.3 19. ἦ Ργ., ἢ οουν.2 20. δ᾽ ὅτε ΜΡ (ἢ 
Ῥαγῖβ. 1417, δὴ οἰΐατα ΑἸᾶ., δὲ, αὖ νἱάοίαν, Γ' !] γοῦν Ἠδ (ἢ) ΑἸ4., γ᾽ οὖν 
ΝΡ, οὖν Γ' || 26. ὠνομασϑαι γι., ὠνομᾶσϑιαι οοτν." [[ 20. ἔστι || 31. τὸν 
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ὙιΙοίονίαβ, τὸ οὐΐαπη Ω ΑἸά. δὲ δοῦν. Ηδ, τῶν ρυ. δ |[ 38. ἧπερ ρῖ., ἧπερ 
οοΥν."}| 1130 ἃ 8, ἀνοργησία οἰΐατα ΗΡ, ἀοργισία ΜΡ {[ 10. ἧ ρτ., ἢ οοττ.3 
18. ἡ ΡΥ., ἢ οοΥνν." {{19. ὀργῖλοι [[ 27. ἧ Ῥτ., ἢ οουν." ἢ Ὁ 8. ἡρέμα ρι., 
ἠρέμα οοΥγ." ἢ 19. ἀποδέδοται (οτταὺ ΒΕΚΚ.) ἢ 94. ἐχϑραίνειν οἰϊατα Γ' 
ΑἸΙΑ. || 86. διαφερόντωσ διαφόρωσ δὲ ἢ 1197 ἃ 9. αὐτῶι ἢ 325. ἡ ρυ., ἢ 
οοΥτ." ἢ 3ὅ. αὐτόν 1 Ὁ 4. διαφέρηι γτ., διαφέρει οουτ.2 [[ 6. εὐλαβεῖτο γγ., 
εὐλαβεῖται οοττ."| 19. καὶ] ηδεῖ ρυ., ἤδει οοττ.2 90. ἐστι ἢ! 28. οἵ ργτ., 
οὐ οοττ." [[ 80. ἐμποδῶν {1138 ἃ. 14. ἧν ρτ., ἣν οοτν." |[ 36. ἢ τὸ μὴ [Ὁ 1. 
ἀκοῦσαι ἢ 38, ἔστι [[.234. οὐδὲν Ὀ1 || 28. ἀκουσέωσ || 39. πράξηι γτ., πράξει 
οοΥγ." {|8ὃ0. πρᾶξαι {1139 ἃ 4. ἡ Ῥγ., ἡ οοΥτν.2 [[29. εἰδέαν ρτ., ἐδέαν 
οουν." [[38. ὁ ἄνισος] ἄδικοσ Ῥυ., ἄνισοσ το. [ϊ 84. ἰσος --- ἶσον ργ., ἶσος --- 

, ἶσον οοΥτ." [ Ὁ 8. ἃ οπι. ΡΥ., Βιρρ]. το. {ἔστιν ρυ., ν οτᾶβ.  ὅ οὐ 0. 

αὐτοῖς || 10. καὶ παράνομος ροβὺ ἄνισος ταά. το. [| 18. τῆς ααᾷ. ΑἸά., οπι. 

οὔϊδπι δ ΝΡ ΟΡῸ || 34. ὀρϑὸς οὐΐαπι Τ' ΑἸά, οὐ οοὐν.2 ΚΡ 26. χείρων 
οὐϊαπι Γ' ΑΙά. οὐ οουγ." ΚΡ [1180 ἃ 10. τϑϑυϊξαθ ἂρ. Β6κκ.: ἀδικία] κα- 

κία ΜῸ || 11. αὐτὴ ρε., αὕτη σον." [ 18. ἦ Γ᾽ ΑἸΙά., ἡ ΠΕ ΚΥΝΡΟΡν, ἣ 
ΜΡ} 82. ἐστέ Ὁ 1. ὁποία ΒΕΚΚον, ὁποῖα Ηδ, ὁποιά ΝΡ, ποία ΚΡΤΡ ΜΡ 

ΟΡ» ΑἸ4., ποῖα Ὁ ἢ] 9. σον ῥγ., ἴσον οοΥτ."} 11. πλέον] παράνομον ΑἸά. [} 
1ὅ. αὐτὴ Ργ., αὐτὴ ὁοτν." [[|[238. προσταττόμενα οἰΐαια 1' ΜΊΟΠ86] ἘΡΗ65. 

ΑἸὰ. Ανυ., προταττόμενα την. ΟΡ (ποῦπθ μο6 ἀποατθ οϑὺ προσταττόμενα ὃ) 
88. γάρ ἐστιν (ν 6γα.5.) [ ἐσον ῥγυ., ἶσον οοττ." [1181 ἃ 8. πράσις || 1. 
προαγωγεία ΑἸά., προσαγωγία ΚΡ ΜΡ, προαγωγία Τιῦ (2) ΟΥ {|Ε 11 οὗ 12. 

ἶσον Ῥγ., ἶσον ΘΟΥΥ." Οὐ 510 Βθιῆρογῦ [ 28. ἤν Ῥυ. (ι θυ88.) [[ 36. τένα ἢ! Ὁ 1. 
ἡ αὐτὴ ΔἸΙΑ., ἄ616 ἂρ. ΒΕΚΚ.: αὐτὴ ΚΡ] 10. ᾧ οπι. ὈΓ., ΒΌΡΡΙ. οοτν.ἷ 

ο 

τούτω οοὐτ." {11 οὐ 18. τῶ (816!) οονγ." (τὸ ἰπ τῷ τητῦ., 56 τὸ ἄθππο 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ.) [|38. ἐστι ρυ., ἔστι οοτν." [|[1182 ἃ 4. πρὸ 6. ὁ μὲν ροβὺ εἰ 
ταᾷ. οὐΐαπι Γ' ΑἸᾶ. δὲ το. ΚΡῚ 11. εἴη] ἡ ρυ., ἦ οουγ." } 21. ἐέναι --- εἶναι 
Ομ. Ῥγ., δ. το. [[|.28. τὰ αὑτῶν Οοτδθβ, τὸ αὑτοῦ οἰΐδιη Τ' ΑἸά., τὸ 
αὐτοῦ ΚΡ Ὁ 8. ὑπερέχειν οοΥν." [ᾳ10. πόσον ρτ., ὅσον το. [[ 14. ξημει- 
οὔσϑαι γι., ξημιοῦσϑαι οοΥτ." ἢ 117. αὐτῶν -- αὐτῶν [|| 19. τῶι ργ., τῶν 
το. {|34. νεμητικὸν ργ., διανεμητικὸν το. 217. εἰ καὶ ργ., εἴ κε το. [[ εἰς 

ϑεῖα, αὐ νἱἀοῦατ, ρυ., ἐϑεῖα το. [[|.82. συνέχει, 568 εχ ἰπ τῶϑ. 507. ΤῸ.) Χ 
6Χ κὶ ἴδια οουτ. || 84. συμμαΐίνει, αὖ νΙἀούυν, Ὁγ., συμμέναι το. (μέ ἴῃ τὰ. 

ἐγίασα 1 ξογασαμ) [|ΑΆ1188 ὦ 1. ἀντιποιήση Ῥτ., ἀντιποιήσει το.  συμμαΐί- 
νουσιν, αὖ γνἱἀοίαν, ρτ., συμμένουσι το. ἢ! 8. εἴερον, αὐ νἱἀθύατν, Ρ᾽., ἱερὸν 
(ζ ἴῃ τὰβ.) το. {[19. ταῦτα ρτ., πάντα το. [[ 30. ὦ οἰΐατα το. ΚΡ {|| 21. με- 

τρίωσ τὲ ντ., μετρεῖ ὥστε το. [[38. τόσαδε ρτ., τόσαδὶ το. [[ 26. δ᾽ ἐστὶ] 
δὲ ὅτι 21. ἣ οπι. ρυ., ἥτις βαρ. το. [Ὁ 8. τὸ αὐτῶν [| 9. ἐξαγωγήν 
οὐΐϊδτη Γ' ΑΙα. οὐ το. ΚΡΠ[ 11. ἀν {[28. μναὶ [[| δὴ οι. ρΡγ., δα. το. ἢ 82. 

μεσότης τίς ἐστιν [| 38. ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς {1184 ἃ 8 οἐ 4. αὐτῶι [ 1. 

τοῦ οτη. [ 17. ἐστὶν | 20. καὶ ρΡοβῦ δέώκαιον οτη. δέϊαπηι ΚΡ ΝΡ || 96. ἴῃ 
νου ἂρ. ΒΕΚΚ. τὸ οὔι. ΚΡ], 4616: ΚΡ 26. ἐστὲν οἵη. [[38.. ἔστι | 38. 
αὐτῶι [ Ὁ ὕ. ποιεῖ ϑυΠΡυγρίαβ, πονεῖ Γ' ΚΡΤΡ ΑἸὰ. Ατν. οὖ μβαπᾶ ἀπ 1θ 
οοὔθυι ποαῦθ οοαΐοθα ἢ 7. δοταῖοσ, αὖ τιάσναν, ῬΓ.) εμελῥων οοΥν." {{10. 

αὐτοῦ νη., αὑτοῦ οοτν." | 19. αὐτὸν ργ., αὑτὸν 6ονν." 18. αὐτόν ! 30. 



180 ἘῊ. ΒΌΒΕΜΤΗΠΠ 

νόμιμον ᾿! 32. μνὰς || 80. ἔστι ἢ 84. τινας ΜΙΟΠΔ6Ι] ΠρΒΘβῖαβ (αὖ νἱἀθίυτ) 
εὐ ὙΥΠΚίμβοι, πάντας Μ. ον. 1194 Ὁ 82 βᾳ. Ἠ5 ΚΡΤ, ΜΝΡ ΟΡ" ῳ ΑΙ]Α. 

Ῥαΐαρμν. Ατ., οἷα. ΠῚ 118 ἃ. 11: ἐστι οἴη. ἢ 39. ἂν {2ὅ. ὃ || ὡς οοττ.2 ἢ} ὧν 
γ61 ὧν ρι., ὅν οουν. ἢ ἕνεκα δαά. Γ' οὐ Ταγπορυβ ἢ 80. ομοίως] ὁμοί ἴῃ 
βμπθ γϑυβαβ [ Ὁ 11. προβουλευτὰ γρῖ., προβουλευτά οοττ. [ 306. ϑυμοποιῶν 

21. ἐπιφαινομένηι 82. δὲ τοῦ ποτέρωσ γγ., τοῦ ποτέρωσ το. 1186 ἃ 1. 

ἐὰν || 9. ἀνθρωπικὸν το. {[ 12. τὸ πῶσ ρῬι., ἀτόπωσ το. ἢ! 15. ἐστιν |}! 10. 
ἄρα ! 21. τὰ ἄδικα το. [ 838. καὶ] κὰν || 84. ργο ἕν οπ!. ΚΡ ἂρ. ΒΕΚΙ. 

Ἰορθ: τὸ οτα. ΚΡ Ὁ 8. ὀρθῶσ γρι., ὀρϑὸσ το. |] 16. πότε δοκεῖ γτ., πότ᾽ 
ἀδικεῖ το. [[ 19. τισ ργ., τισ δὲ το. [ οὗτος ομι. 21. ἄδικον ἔχω ὑπάρχει 
Ργ., ἄδικον ὑπάρχει το. [|82. 4616 ἃρ. ΒΕΚΚ.: οὐκ ἀδικεῖ ροϑὺ δίκαιον 
ΚΡ (πϑοῦο ϑῃΐτη Ἰἰοθο ροβίῥω βαπὺ οὐϊδι ἴθ ΓΙΡΜΡΌΟΝ ΑἸ4.)}}} 1187 ἃ 14. 

μέλι] μὲν ΚΡ (οὐταῦ ΒΕ6ΚΚ.), μὲν μέλι ΑἸ, ||18. ἐλλέβορον Γ' δὺ οουτ.ἷ 
ΝΡ, ἐλέβορον οἰΐαπν Ἠδ ΟΡ Ω ΑἸᾶ. οὐ ρυ. ΝΡ || 84. ὅτε || Ὁ 4. ἔστι γὰρ || ὅ. 
ταὐτόν ογα. ΡΥ., ταυτόν δᾶ. οοιτ.5} 8. βελτίον [[ 9. ὃν ομι. ΚΡ Α]ά. } 1. 
οἴονται ῬΥ., οἷον τὲ οοὐτ.2 [ 238. αὐτὸσ εἶπεν (ν 6τ88.) παρὼν {|.34. ἐνο- 
μοϑέτησε οογ. [ 38. ἐστιν | 86. δὃσ [1188 ἃ 8. ἀποκτειννύναι Ῥγ. [[ 9. ὥς 
οουτ." [|18. ξημειοῖ ργ., ξημιοῖ οουτ." [[ 22. αὑτὸν || 80. πλεῖον ᾿| Ὁ 2. μέλλει 
ΘοΥ.ὅ ἢ πλευρίτιν ᾿]ὶ 8. πρόσπταίσματοσ ἢ) 4. πρὸσπταίσαντα ἢ! ὁ. οὐκ αὐτῶ 
ΓΝΡ, οὐκ αὐτὸ ΑἸά., οὐχ᾽ αὐτὸς Ηδ || αὑτὸν Γ', αὐτὸν οοἀΐοο5 οὐ ΑἸ]ά. 

10. αὐτὸν [[|28. ῥαιϑυμεῖν || 81. εἴπειέν Ν, εἴποιεν οἰΐδη ΗδΩ ΑἸά. "ἢ 

84, τ΄ οὔ. [ 8ὅ. τὰ ργ., τὰσ᾽ οονγ.5 || 1189 ἃ 4. τό τὲ γ6] τόν τε ῬΥ.; 
τὸ 8 οοΥγ. (πιθᾷ. 11{0. 6γῶ5.) [ἔχον --- ὅ. λόγον οἵη. ρζῖ., ἔχον ΒΈΡΡ!. οὖ ἴῃ 

τηρ, πούδηι “Λ΄ ΔΡΡοβαϊῦ οοΥγ.᾿, 8118 τηϑητιβ 1 ΓΘΥ18. γα] 5 ἴῃ τσ. δα. 

αλογον νυν δὲ περι του λογον ἔχοντος ᾿] 12. λογικόν γγΥ., λογιστικόν το. [} 

29. τοῦτο δὲ πρακτικοῦ καὶ διανοητικοῦ ἔργον ροβὺ ἔργον δἀά. 80. 

αὐτὴ Τ', αὕτη ΚΡΊΤ, ΑἸά. (ΜΡῸ» Βοο Ἰοθὸ ποι ἱπβρθχὶ) ἢ ἢ || Ὁ 8. τενοσ 
Ῥυ., τένοσ οοὐτ." [ἀλλὰ ρτ., ἀλλ᾽ οὗ το. [| τὸ ομι. Ῥυ., ΒρΡρ]. τὸ. || 4. ἢ 

προαίρεσισ ῬΥ., ἡ προαΐρεσισ οοὐτ.2 || 1. ἴλιον ργ., ἴλιον οουγ." [ 14. λέγο- 

μὲν ῬΥ., λέγωμεν οοτΥ." || 20. μὴδ᾽ {|86. διορέσϑω γι., διωρέσϑω οουτ. ἢ, 

1140 ἃ ὁ. ἐπεὶ δ᾽ ἡ] ἐπειδὴ [| 9. ἡ ῬΥ., ἢ οουν." [[ 36. αὐτῶι τν, αὑτῶι 
οουτ." || 29. τί || 80. μὴ ἔστιν (ν Θτα5.) || 86. μὴ ἔστιν ᾿᾿ὶ ὃ 9. αὐτοῖσ γυ., 
αὑτοῖσ οοΥν." | 1ὕ. δύο ὀρϑὰσ φτ., δύο ὀρϑαὶς οοιτ.2 [] τὰς] τὰ {[| 11. ἡ 
λύπη γύ., ἢ λύπην ὁοοττ." 18. δεῖ ργ., δὴ οοὐν." || 22. μέν ἐστιν [| 29. τῆς 
μὲν Τ' Νὺ ΑἸᾷ., μὲν τῆς ΗΠ ΚΡΤΙΡἍΜΡῸΡ (ρυταῦ Β6Κκ.) [| 81. καϑόλον 

ΘΥΤΟΙΘ ἰγρορυ. ΒΘΚΚ. { 1141 8.3. ἀπόδειξίσ ρι., ἀπόδειξίν οουτ.5 |} 1. νοῦν] 
νοῦν νοῦν ργ. ΚΡ, οὖν νοῦν Γ' οὐ οοτν." ΚΡ || 10. ἀποδιδόμενοι ὃν γργ., 
ἀποδίδομεν οἷον οοτν." [[106. οὐταρ ργτ., οὐτ᾽ ἄρα οοττ." || 19. ἐπιστήμην 
οὐχ." ἢ] 28. ἐχϑῦσιν (ν οτἂ.) || 34. τὸ αὐτὸ [|| ταὐτὸ || 2ὅ. αὐτὸ γγ., αὑτὸ 

οοΥν.2 [ 20. ἂν δαᾷ. Γ΄, οἱ. οὐΐαπι Ηδ ΝΡ ΑἸά. || αὑτὰ οουτ." || 27. φησὶν 
αὐτῶν γε., αὑτῶν οουτ." || 80. τὰ αὑτοῖς] ταυτοῖσ Ῥγ., τ᾽ ἀὑτοῖσ οοττ." ἢ 
»4. ϑαλὴν || 14. ἔστιν ᾿ 88. τί {{|8ὕ. αὐτῶι γι., αὑτὸν οοττ." (θιγ. 

ΒΕΚΚ.) || 1142. ἃ 1. τὸ ργ., τοὶ φουγ.Ἐ αὐτὸν ρν., αὑτὸν οουτ." || 7. αὐτοῖσ 
Ῥγῃ., αὑτοῖσ οοττ." [ 9 οὐ 10. αὐτοῦ ργ., αὑτοῦ οοὐτ." || 20. οὐκ οτι. ΡΓ. 
ααᾷ, το. [[21,. ἢ] ἡ Ῥυ., ἢ οουν." τὸ γγ., τὰ οουν. 1| βουλεύεσϑαι || 39. 
κακεὶ {Ὁ 9. ἡ εὐβουλία τίσ [ 106. ξητηταία (αὖ ν]άθίπι) γν., ξητητέα 
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οουτ.ἢ ἢ 32. Ἢ Ῥτ., ἡ οουν.ἢ ἢ 36. ἐστὲν (ν 6γαβ.) || 38. οὐ δικαίωσ. γτ., οὐ 
δεὲ καὶ ὡσ οουτ." [[239. ἐστὲν (ν Θγᾶβ.) [[82. πρός τι] πρὸσ τὸ Γ ΚΡ { 38. 
οὗ ἡ] ἡ οὐ γ»γ., ἢ οὗ δον, | 1148 ἃ 7. ταὐτὸν] τὸ αὐτὸ || 9. ἢ] εἰ {Π 10. 
ταὐτὸ || 10. τὸ αὐτὸ || Ὁ 3. πρῶτον γγ., πρώτων οοιτ." ἢ 3. πρωτάσεως ΤΥ. 
(αὐ νἱἀδίαι) [ ὅ. τὰ ΚΡ ΜΡ 16. ἑκατέρα || 18. περὶ] καὶ περὶ ΟΡ { 19. 
ἔσται ἴπ τὰ. [| 3ὅ. εὐκτικά [| 27. τὸ Ῥγυ., τῶ οουυ." 1144 8 4. ὡς] ὧσ (ἴῃ 
τῶβ. ρυ.) ἡ [[|0. τῷ ἐνεργεῖν] ἐνεργεία γτ., ἐνεργεία οοΥτ.3 | εὐδαίμονα Τ' 
ΑἸΑ. {{14. οἷον) δὲ ρτ., ἢ οουτ." || 31. τε οτι. ἢ Ὁ 8. ταὐτὸ || 6. τἄλλα ἢ 16. 
φυσικὴ! ἠθικὴ [[| 32. προστιυϑεάσι (ε Βαρθύβου. οουν. ἢ ἢ 36. οὐ γὰρ] ἔστιν 
(ν δἴ88.) γὰρ οὐ ἢ 1145 ἃ, 9. οὖν] οὗ [|10. κὰν [|234. ἴῃ νουθὶβ ἂρ. ΒΟΚΚ. 
ϑηριωδία ΚΡΤ, 4616: ΚΡ" Ὁ 106. ὄτε ργυ., ὅτε το, [| 17. ὅτε ρυ., ὅτὲ το. ἢ 
34. ἀνδράποδα ᾿! 39. ἄγνοιάν τισ γγΥ., ἄγνοιαν τίσ το. [[ 31. δή ργτ., δέ το. 
1146 1. ἡρεμέα Ργ., ἠρεμία οοττ.", ἠρεμαία το. | ὅ. ἐσχυροτάτην το. [} 6. 
φησὶ Ῥγ., φήσειε το. {|14. μὴ 46]. το. [ 1ὅ. οὐδ᾽ εἶ ργτ., εἰ δὲ το. ἢ 322. 
ἀπορίαι ᾿! 3ῦ. μὲν ααᾶ. ΑἸά., οτι. οὐΐατη ΓΤ Ηδ ΝΡ ΟΡ {{26. λύσαι { 80. καὶ 
κακὰ Ῥγ., κακὰ το. [[832. ἄν οΥη. Ῥγ., ΒΈΡΡΙ]. το. ἢ 38. εὐιατώτεροσ ᾿ Ὁ 2. 
ἀλλὰ ! 231: ἡρέμα γτ., ἠρέμα οοττ." ἢ 1147 ἃ 3. μέντοι ργγ., μέν το. {[6. 
οὗτος Τ' ΝΡ ΑἸά., ὃ αὐτὸσ ρτ. ΚΡ, αὐτὸσ οὗτοσ το. ΚΡ || ἐστὲν ροβὲ ἄν- 
ϑρωπος δ(ά. το. [[|Ο 7. ἢ οι. ΡΥ.) ΒΌΡΡΙ. το. {|9. εἶναι το. 10. τοβεϊξαθ 
ἀρυᾶ Βοκκογθτ: τὴν οτα. ΜΡ 18. πῶσ ἢ 21. οἵ] τὸ το. πρῶτοι ῬΥ., 
πρῶτον το. ἢ συνεργοῦσι γγ., συνείρουσι τα. [ 380. τὸν ργ., ἕν τι τῶν το. ἢ 

832. ἡ δὲ] εἰ ἔογτέαββθ ρυύ., ἢ ἴῃ τᾶβ. οουτ." ἣ δὲ το. ἢ 84. μὲν οὖν γυ., 
μὲν το. || ἄγει αὐπἰθοράθπίθ ταβασα ἀπαγαπι Εἰ ογασατη ἢ Ὁ 2. κὰ τὰ [|| 4. 
τῶν οτη. Ῥυ., ΒΌΡΡΙ. το. [[ 0. ἡ ἄγνοια οἵη. ῬΥ.,) ΒΌΡΡΙ. το. [| 9. ἐπειδὴ ργ.; 
ἐπεὶ δ᾽ ἡ το. [ 11. ἦν τὸ ργ., ἦν τω ααὖ οοὐτ." δαὺ το. || 14. τῶν ργ., τῷ 
το. [| 30. ἔστε {[ 32. ἐστὶν ργ., εἰσὶν το. 29. λέγω δ᾽] δὲ λέγω »γ., λέγω 
δὲ το. ἢ 1148.4. 6. δὲ ΡΥ., τε το. 18. ταὐτὸ {|1ὅ. πῶσ ἢ 16. ταῦτα γγ., 
ταὐτὰ το. ἢ 18. ἡρέμα ρτ., ἠρέμα το. ἢ 38. τῶν ΑἸ4., ἄ616 ἂρ. ΒΕΚΚ.: 
τῶν ΚΡ [|| 236. πάντα [| 21. οὕτω ρτ., οὐ τῶ οοττ." || 38. πῶσ || 380. ἡ νεὶ ἡ 
ῬΥ., ἧ δοτν." ἢ Ὁ 3. μωραέψει οοΥτ."  μοχϑηρία ὈΪ ργ., 6τὰ. οουγ." ἢ 8. 
αὐτό Ῥγυ., αὑτό οοντ.Σ || 7. ἑκάστου ΑἸὰ., ἕκαστον οἰΐατη Η ΟΡ οὐ ἔοτί. 
ΓΙ 19. δὴ: ἜΣ οοὐν. ἢ 30. ϑηριώδους (αὐ νἱἀθειτ) Ργ., ϑηριώδεις 
οουτ." [ 35. τε οπι. ἢ 34. δι᾿ ἦϑος (οτταῦ ΒΟΚΚ.) || 1149 ἃ 1. δεδειέναι ργ., 

δεδιέναι οοΥν." [ 8. γαλὴν γγΥ., γαλὴν οοττ." || ἐδεδείη ργτ., ἐδεδέει οοττ.3 ἢ 
12, ἐστὶ !| 28ῦ. ἢ ἡ] ἡ Ῥτ., ἢ οοΥτ." [Ὁ 1 οὐ 8. πῶσ ᾿ 17. φρονέοντεσ ῬΥ., 
φρονέοντοσ οοττ. [[| 20. πῶσ [! 32. ἀδικωτέρα || 2ὅ. ἡ γγίαβ᾽ ομν. ΚΡ, ροβίβ- 

γἱαβ ΑἸά. 84. σινομωρία ἢ! 1160 ἃ 4. ἡ Ὀ ρτ., ἦ ἡ οουτ."}} 1ὅ. κὰν γγ., 
χἀν οοὐτ." [{[20. αὐτὰς ἢ 38. ἡρέμα Ῥτ., ἠρέμα οουτ.2 || 31. μαλακείασ γύ.; 
μαλακίασ σον." ἢ Ὁ 4. τονήσηι ῬΥ., πονήσηι το. [[ 6. εἴ Ομ. ὈΥ., ΒῈΡΡΙ. 
οοΥγἾ [Π11. ἁϑρόον ργτ., ἀϑρόον οουτ." [ ἐκκαγχλάζουσιν Ῥγ., 6πα. το. [21. 
ἄγονται) προπετεῖς Ξαρθοιβου. το. [ 38. προαισϑανόμενοι ρΡῖ., προαισϑό- 
μενοι τὸ. ἢ 82. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀνίατος οἵη. ρΡ᾽., ΞΌΡΡ]. το. [1101 ἃ 6. οὐκ 
οὔ. Ὁγ., δα. το. ἢ πῆι ἢ 8. μιλισίους γγΥ., μιλησίους οοττ.᾽ {10. ἀδική- 
σουσιν (ν 6τι.5.) [ 14. αὐτόσ γε., αὐτάσ οοιτ." [ μετάπειστοσ ργ., εὐμετά- 
πειστοσ το. ἢ ὁ δ᾽ Μἱοίοτίαβ, οὗτος δὲ Ηδ ΚΡΤΡΜΡῸν ΑἸά. οὖ: βαπὰ 
ἀπθῖο ΓῚ 18. ἢ οονν.2 21. ὃν -- μὴ ἴπ τᾶβ. ρὺ. [[ 38. ἀνείδην ΜΡ, ἀν- 
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αίδην ΑἸά. οὐ με. ΚΡ (ριη. οουσ. || τὰς ἴῃ τῶβ. ΜΡΊῚ 29, ὁ οι. Ῥι., ΒΌΡΡ]. 

το, ΠΠ 80. ἢ θὺ ὁ αἰξθγαπι ὁπ}. Ῥγ., ΒΌΡΡΙ. τὸ. [[ 81. καὶ] καὶ ὁ το. ἢ 84. 
καϑὰ γγ., καϑ' αὐτὸ το. [Π Ὁ 4. καὶ] οἵ ργ., οἱ οοττ." || ὅ. οἵ ρτ., οἷον το. 
1. τῶ αἰΐθτυπι οτη. Ρ᾽., 84. το. [ 1ὅ. ἐὰν οτι. “ρυ., ἂν ΒΌΡΡ]. δουγ.Ἅ, 
ἐὰν το. || 28. ἥττων ἧ Ῥι., ἧττον ἢ οουν."}} 34. ἡ Μὴ (), ὁ οὐΐδια. Γ' ΑΙ4.} 
1162 ἃ 4. ἴπ ἑοχία ΒΘΚΚΚΘυᾶπΟ τϑϑυϊδαθ ἕτεροι [[28. ἐβούλετο | 217. εὐϊα- 
τωτέρα ΚΤ, 81. εὐηνὸσ Ῥῃτ., εὔννοσ οουτ." || Ὁ 18. αἰσϑητήν || 239. εἶναι 
αἵ μὲν οτι. [| 81. αἵρεῖταν ῥγ., αἱρεταὶ οοτν.2} 1108 ἃ 2. ἐνδεοῦς οὔσης] 

ἐνδεοῦσης Ῥτ., ἐνδεούσης το., οὐ ἧς αὐἰάθηη ἴῃ τῶ8. [[ σημεῖον, 5604 σὴ ἰπ 

ταβ. [7. αἵ αἰθθγασα. Ομ. ὈΥ.,) ΒΌΡΡ]. οοττ." [[ 39. εἴρηταί πωσ 80. αἴ οπι.. 

ῬΥ., ΒΆΡΡΙ]. οοΥτ.ἷ [[ Ὁ 8. ἡ Ργ., ἢ δοῦν" ἢ ἡ ροβὺ καχὸν ἃ, ρκ., ἢ οουν."} 
10. εἶθ᾽ ργ., εἴθ᾽ οουτ. ἢ 11. ἡ] εἰ ΜΡ || ἧ βδϑαιθηΐθ τᾶβαγα απΐτϑ 110- 
ἰθγῷθ ΜὴΊῚ 206. εἶναι τεωσ Ῥγ.,) εἶναι τέωσ οοτΥτ." ἢ] 27. λαοί ααὰ, Τ' ΑἸὰ., 

οτι. οὐΐαιη Ηδ}}; 29. ἐστὶν || 1164 ἃ 6. ἡδεέων ρν., ἡδέων οοττ." [ 11. λύ- 
παι ἢ 18. τοῦ ργ., του οοΥν." ἢ} 14. ὅσον Ῥι., ὅσων ὁο11.3} ὅσων] τοὐτῶν ἢ 
Ὁ 8. αὐτοῖσ ἢ 12. ἰατρείαν γ6] ἑατρείαισ τγ., ἰατρείασ οοττ.5 [ἴῃ συ ὴβ 

διὰ οἵα. Μὴ ἃρ. ΒΟΚΚ. ριὸ ΝΡ Ἰορθ: Κῦ {||ΗΆ228, πράττειν ργ., πράττη 

οοΥν." ἢ 2ὅ. εἰ τοῦ γι., εἴ του οουτ." || 28. ἡρεμέαι Ῥγ., ἠρεμίαν οουτ." ἢ} 

1166 ἃ 7. ὥφελος Ῥγ., 611. οοὐτ.ἷ [ 14, βοηϑεὲ Ῥαυίβ. 1417 οὐ ρυ. ΝΡ, 

βοήϑεια οἰΐϊαπι Ηλ, βοηϑεέας οἰΐδια Γ' ΑἸᾺ. οὗ το. ΝΡ ᾿ὶ Ὁ 32, αὐτοῖσ γ., 

αὑτοῖς οοΥν." || 28 οὐ δῦ. αὐτῶι ρῃ., αὑτῶν οουτ." [ 80. σώιξεσϑαι || 8. 
εὔνοι ἢ 1106 8.1. τὸ αὐτὸ κὰν [| 2. εὔνοι ᾿] δέ πωσ ᾿! 14 οὐ 1ὅ. αὐτοῖο [] 34. 

δοκεῖ Ὀΐδ ρυ. ἢ 38. αὐτοῖσ ᾿ Ὁ 10. αὐτοὺσ ργτ., αὑτοὺσ οουτ." [ 82. γὰρ] 
οὖν ΜΡ (μοι ΚΡ, αὖ τοὐψα!ῦὺ ΒΘΚΚ.) Γ᾽ ΑἸ. | 84. ταὐτὰ Μιυτοῦαβ, ταῦτα 

οἰΐαια Γ Ηδ᾽ Νν ΑἸἹά, || ὅμοια Γ' Ατ., ὁμοία οὐΐατα Ἠδ᾿Ν» ΑἸἹά, || 1161 ἃ 2. 
ἡ Τυαχπθθιβ οὐ ἴοχύ. ἴᾶτὰ Γ' οἵ οὔϊδια Ἠδ᾿ΝΡ ΟΡ ΑΥὐ, ΑἸὰα. !| 8, οὗ δα. Ηδ 
ΜΡ. ΝΡ ΑἸἹά, {{|Εξ18. αὐτοὺσ ρῬγη., αὑτοὺσ ὁοοΥτ." [Ὁ 14. προσβύται 17. 
μὲν δά. Γ Ηδ ΜΡῬᾳ() ΑἸ. || 88. αὐτοῖσ ττ., αὑτοῖσ οοΥτ." [[ 8ὅ. τό τὲ 
αὐτῶι γτ., τό τε αὑτῶι οοττ." || 86. εἴδει Γ΄ οὐ ργ. ΠΡ} 1168 ἃ ὃ. δυσκο- 

λώτερο(] δύσκολοί τε || ὅ. πρεσβύται [[| 12. ἔοικεν οοττ.ἢ [[.21. ἀγοραῖον 

Ῥι., ἀγοραίων οοΥΥ.͵ [|ΝΆᾷΑ244. ὑπομεῖναι 30. αὐτοῖσ [ 239. αὐτοί εἰσιν εἰ 

χρήσιμοι ρι., αὐτοῖσ εἶσιν οἵ χρήσιμοι οουν." [ Ὁ 8. καταλλάττονται ΚΡ 

Μὴ () |{31. ἀπονέμει ρν., ἀπονέμειεν οοτν." || 38. ἂν || 1169 ἃ 1ὅ. ἧ || εἶναι 
αἀα. ϑυΠθαγρίαβ, οὐα. οὐΐατα Γ' Ηὰ Ν» ΑἸὰ, [[16. τό δὲ φιλεῖσθαι] ἡ Ῥύ.; 
ἢ οουτ.2}[ 20. ἀνϑ' οὗ ρε., ἀνθ' οὗ οουτ." 21. δέονται ᾿| 28. αὐτῶν |! 29. 
διδόασι] δοκοῦσιν (ν 6τα8.) | 86. ἀρετὴ οοὐτ." || Ὁ 1ὅ. ἄλλω οοττ." || 80. τὸ 

οι. Ρ1.,) 84. το. ἢ 88. ἑτέροισ το. [ 1160 ἃ 8. ἄδικα] γρ. δίκαια το. [} 8. 
καὶ --- διήκοντα οἴῃ. ὈΓ., ΒΌΡΡΙ. το. {[19. ϑειασιτῶν (αὖ νἱἀθύι) ργ., 

ϑιασωτῶν οοττ.2}} 22. τοῦ] ἐπὶ τοῦ | 24. αὐτοῖσ [ 29. ἀκολουϑήσωσι Ὁ. 

ἀκολουϑήσουσι οοΥν.3| 88. ἀριστοκρατεία ργ., ἀριστοκρατία οοττ.2 [} δ᾽ ἡ] 
δὲ {Ὁ 2. αὑτῶι (ουταξ ΒΕΘΚΚ.) || 6. κληρωτὸς] γρ. σκληρότερος το. [ 7. ἢ 

Ῥοβϑὺ εἴη δᾶ. οὐϊαιαα. Τ' Α]4. Ῥαυαρμν., οτὰ. ΟΡ () [1ὅ. πλεῖστον ῬΥ.; 

πλείστου το. ! 17. δὴ αἀᾶ. Γ' ΜΡ () ΑἸΔ. || 1161 ἃ ὅ. ἡλικέαισ οὐ διαλλάτ- 
τουσιν ΡΥ., 61. τὸ. [[ 6. διαφέρουσιν γν., διαφέρωσιν ὁοοΥν." 18. προσ- 

νέμεται γγ., γρ. ἀπονέμεται τὸ. || 206. γὰρ οτι. Ργ., 844, τος {[ 28, βού- 

λεύονται Ῥι., βούλονται οοττ.᾿ || Ὁ ὅ. οὐκ] δούλοις μὲν οὐκ Ῥτ., 6. τὸ. ἢ 
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18. σύμπλων γύ., συμπλοϊκαί το. || 18. αὐτῶν γυ., ἑαυτῶν οοΥν.2 } τὲ ΡΥ. 
τι το. {[19. τε οι. ρυ., δᾷᾷ. το. [ 38. ἢ ρυῖυβ δᾶᾶ. Γ' ΜΡ (ἢ) ΑἸά., ροβίθ- 
γα ΓΜΡ( || τῷ ἔχοντι οτι. ρυ., ΒΌΡΡ]. πὰρ. το. ἢ 3ὅ. γεννώμενα οοΥτ." 

28. αὑτῶν οοττν." {|38. πῶσ {1162 ὦ. 906. εἰ οὐα. ρυ., δᾶᾷ, το, ἢ 80. οὐδὲν 
--- 82. καὶ οὔ. ΡΓ., ΒΌΡΡΙ. παρ΄. το. [Ὁ 4. τῷ Γ, τὸ Ηδ ΚΡΤΙΡ ΜΡ Νὺ ΟνᾺ() 

ΑΙΔ. !| ὅ. γίγνεται δὲ ἴπ τηρ. ΟΡ { 14. ἐν ρε., εἶ το. [|.3ὅ. ἔστιν δὴ ῬΥ., 
ἔστι δὲ το. [[ 28. γρ. καὶ ἀμφέβολον τηρ. Ο [|.29. φιλικὴν οὐΐατα το. ΚΡῚ 
δὴ γ»τ., δὲ το. διόπερ Ῥγ., διόπαρ το. [ 81. ὡς φιλοδωρεῖται Ῥγ.; Θ1η. 
οοΥν." { 832, ἄλλω οοτν." {ἴσον βοαπθπΐθ ταβαγτα αποίδαου 1 θυ γτη, 
ξαΐβθθ. νἱδούαν ἤσον ἢ 80. ὀφέλιμα (αὐ νἱάθέαν) Ργ., θα. οουν. [1168 ἃ 3. 
καὶ ἑκόντι οτα. ρυ., δᾶ. γρ. τηρ. το. [[ 8. διαμαρτῶντα γρτ., διαμαρτόντα 
οουν." [ 6. ὁμολογῆσαι γυ., ὁμολογήση το. [[|9. ὑπομείνηι οἰϊδτα το. ΚΡ, 
γρ. καὶ ὑπομήνη ταρ. ΟΡ || 14. κατασμικρύνοντες το. [ 1ὅ. αὐτοῖσ { 16. 
ἄρ᾽ οοτν."}} 20. ἐφεύρατο το. [[ 2317. αὐέξῶι ᾿| 80. ὀϊον τε γ6] ὀίον τὲ Ῥυ., 
οἷον τε οοὐτ.", οἴονται το. [[ϊ Ὁ 3. δέ οτι. ρυ., δϑᾷ. το. 8. γὰρ] δὴ Ῥγ. 
ΚΡ, γρ. καὶ γὰρ τηρ. ΟΡ |{11. ἀδωροδόκωι ΑἸά. Ατ. οὐ το. ΚΡ| 19. σώι- 

ξει ἢ τούτωι γτ., οὕτω το. ἢ 14. γρ. καὶ ἀποδιδόντα τηρ. ΟΡ || τὰ ἐνδεχό- 
μενα Θὕϊαια Ὁ» ἢ} 22. γρ. καὶ ἀφιῇαι (816!) ταρ. ΟΡ ||{88. σώιξει [1164 ἃ 
4, ὑπερφίλων || 26. ὃσ οὐ {[217. ἀνδρι |84. αὐτοὺσ {Ὁ 18. αἰνιαχοῦ γ., 
ἐνιαχοῦ οουτν." [[ 24. πιστευτέον ρτ. ΟΡ, γρ. καὶ πειστέον τηρ. ΟΡ || 86. ἢ] 

ἡ ᾿ καὶ «αἀᾶ. ΑἸᾶ., οι. Γ' ΚΤ ΝΡ ῸΡ (Ηὰ ΜΡὴῬ Βοος Ἰοθὺ ποῃ ᾿ἱπβρθχὶρ[)[" 
116 ἃ 11. οἷον τε γ1., οἴοντε οουν."} 34. τιμὰσ || 84. ἐργωδέστερα [! Ὁ 14. 

δοκεὶ ἀρέτη φιλητέον || 231. τῷ] τούτωι ἢ γε. ΚΡ, τούτωι ἣ οοιν." ΚΡ, 
γρ. καὶ τούτω ἣ τὰρ. ΟΥ ἢ 34. ἄρα || 82. ἡ εἰ γν., ἧ εἰ οουν." || 38. φέλοσ 
Ῥυ., φίάλοισ οοΥτν.᾿ || 86. τε οτη. [[80. ἡ δᾷᾷ. οἰΐαια ΑἸά. [1106 ἃ 12. ἔοι- 
κεν ΚΌΝΡ ἢ γάρ ΓΊΠΡ ΝΡ ΑἸά., δέ οὐΐατη Ηἢ ΚΡ {{|Ηξ929. ἄλλωι με., ἄλλο 
οοΥν ἢ || 80. αὐτὸν || 38. αὐτὸν {| 86. φιλία] «ἡ φιλέα οοὐν. ΟΡ | ἡ με. ΚΡ, 
ἣ οοΥν." ΚΡ, γρ. καὶ ἧ οὐκ τησ. ΟΡ | ἔστιν ἐκ] ἡ ἐκ γυ., ἢ ἐκ οουν.3 ἢ} 
Ὁ 1. αὐτὸν [[ 231. διασπῶντασ φτ., 61. οοὐτ.Ἶ ῃ 38. ἤσϑη γτ., ἤσϑη οοτν."}} 
94, αὐτῶι ργ., Θτα. οουτν.ἦ ἢ 80. ἔστι ἢ! 1167 ἃ 1. συνελϑοῦσιν ΡΥ. (ν ΘΥ88, 
οουν.3) || 8. δ᾽ ἡ γγε., δὴ οουτ.3 {{ ὅ. εὐδέαι γε., ἐδέαι οουν." [ 7. ἐπυϑυμεῖ 
ῬΥ., ἐπιϑυμῆ οοττν." {12. γρ. καὶ ἀφικνουμένην τὰρ. ΟΡ 19. τῶι γΡγ., τῶ 
οουτ. {[{27. ταυτὰ 1,», ταῦτα ΚΡ οὐ ῥὺ. ΟΡ, τὰ αὐτὰ ΑἸΑ. οὐ οοττ. ΟΡ |} 
8ὅ. ἐν οὐ αὐτῷ οτι. ρυ. ΟΡ, γρ. καὶ τῶν τὸ ἐν τῶ αὐτῶ τὰρ. ΟΡ ἢ Ὁ 9. 
κοινῶν Ῥυ. ΟΡ, γρ. καὶ κοινῆ ταρ. ΟΥ ἢ 237. ϑεωρουμένους ΚΡ οὐ με. ΟΡ 
(ματα ἰπΐου ϑέὼ οὐ μένους ἰὈΪ οεὺ ταϑαγῶ ἐγίπατη Εὐξογατντιμα), γρ. ϑεωμέ- 

νους τὰρ. ΟΡ {1168 ἃ 7. ἐστέν {[|8. γρ. καὶ διότι καὶ τὸ εἶναι, οἶδ᾽ ἴῃ 

[οχύα δαπᾶάθιι Ἰθούίΐοπθιη Βαρὺ, τὰρ. ΟΡ || 38. 4616 ἂρ. ΒΕκκουτθι: εὖ 

μὲν ΚΡΤΡΜ', πδηὶ μὲν εὖ γῬταθθοπὺ ΚΡΤΡΜΡΌΟΡ, εὖ μὲν ΑἸά. {[ 2. 

γέννεσις 26. αὐτῶν || 88. αὑτοῦ ἢ Ὁ 2. ᾧ] ἡ ὦ ρν., ἢ ὦ ὁουν."}} 4 οὐ 9. 
αὐτὸν [| 10. αὐτῶι {1169 ἃ 7. σπουδάζοντα Κ' ΜΡ () 16. δὴ] δεῖ 
οουν.3} 19. καὶ ἐὰν [ 28. ἡρέμα γε., ἠρέμα οουτν." [[|81. ἐπαι δαί ἐπαΐ- 
νεται 4. || Ὁ ὅ. αὐταρκέσιν ἢ ὑπάρχειν ΝΡ ΑἸᾶ,, ὑπάρχει δὐΐαια Γ' Η5 
ΟΡ! 7. αὐτοῦ τὸ δα. ΤαΣΠπΘΌι5, οτα. οὐΐατα Ηδ ΝΡ ΟΡ ΑἸΔ. {{10. ἐστὶ] 
ἔστιν || 18. πησομένων γι., πεσομένων οοντ.᾽ 16. εὐποιήσουσιν ἢ! 17. τὸν 
ὈΪπ || 1110 ὦ 4. οἴονταί τε] εἰ οἷόν τὲ (οτταῦ Β6ΚΚ.) || 80. ἐστὲν ἢ Ὁ 10, 

: 4τ 

στ, 
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καὶ ὁ] κὰν ὃ (ογηΐθδο τηοχ ἂν) | 34. ἂν «ααά. ΟΡ (ἢ || 80. ἐστιν [1171 ἀ.8. 
ἑαυτόν || 11. ἀρεσκούσ || 18. ἐστιν || ἀρεσκὸν [|19. αὐτοὺσ || 238. αὐτὴ Τ' 
ΗΔ ΠΤ}, αὐτῆ Ν»', αὕτη ΚΥ Μὺ Οὐ ΑἸά. ||} Ὁ ὅ. αὐτοῦ || 14. ἔννοιαν Γ' ΑἸ4.} ὁ 
αὐτοῦ |] 18. ἄλις [[|.239. ἀρ᾽ νε., ἄρ᾽ οονν.3} 34. αὐτὸν [ ἐστὶν [ 86. αὐτοῖς 
ΑΥ., αὐτῆς Τ' ΚΡΤ,» ΑἸᾶ, ΜΊΟΒΩΘΙ ΕΡμϑβίαβ (οθύθσοβ οοάϊοθβ ἢ..]. ἤθη 
Ῥυϊυβέγαν!) [ 1172 ἃ 8. φίλων γγυ., φαύλων οουν.} ἢ 28. διατείνει, 568 
διατείν ἴπ γ8 8. ρυ. [[ 81. ἔστιν ᾿)ὶ Ὁ 13. αὐτῶι |} 10. αὐτούσ ἢ] 22. τοιοῦτο [ 90. 
αὐτῶι ἢ} 81. προτεϑέντοσ γι., προστεϑέντοσ οουτ." || 89. αὐτῶ οουν.3 || 1178 
ἃ, 8. τὸ δα, ΤΌγΠΘΡαΒ, οι. ΚΡΤΡ ΜΡῸΡ ΑἸᾷ. || 8. μηδετέρῳ Τ' ΑΥ. οἱ 

ΜΊομαΘΙ ἘΡμϑβίαβ, μηδέτερα οἰΐδιη ΑἸ. οὐ οοιτ. Ηδ, μηδ᾽ ἕτερα ργ. 
ΗδῚ[ 11. μηδέτερον] ἡ ἕτερον Ῥγ., ἢ ἕτερον οουγ." ἢ 32. δ᾽ ἐν] δὲ || 84. 
ἠσϑῆναι γν., ἡσθῆναι οονν,"}} γάρ ἐστι [| Ὁ 10. λυποι ργ., ἄλυποι οουν."} 
29. ἠσϑῆναι ᾿] 38. ἢ] ἄνη (Π,. Ἰασαπδθ βίσπατι δα. οουγ. 3 || 1174 ἃ, 10. 
εἴδει) ἡδεῖ ΡΥ.) ἐδὲὶ θοῦ. ἢ 11, ὧν] αὑτῶν ρτ., ὧν ὁοτγ. || λεγομένα |} 34. 

κίωνοσ γγ., κίονοσ οοΥτ." [| 80. ποϑὲν ποι Ῥῃ., πόϑεν ποι οοὐν." | Ὁ ὕ. δ᾽ 
ἐν] δὲ |} 8. κινεῖσϑαι βοατπιθηΐθ γαβ. ἀποσθση ἔδυ γϑυθοσαχα ΟΡ [| 26. ὁμοίως 

οτα, Ρυ. ΠΤ» (Δα, το.) αἰτιά ἐστι ΑἸᾺ., αἴτια ἐστὶ ΟΝ, αἰτία ἐστὶ Τ' ΚΡ, αἰτία 

εἶσι ᾿αὺ αἰτιά εἶσι τυ. 1Τ,», αἴτιά εἶσι το. Τ|Ὁ || 29. ἐνεργεῖ [ 31. ποιήσαν- 

τος ΤΥ.) Θπι. οοΥτ.Ἶ ᾿ πησομένου ῬγΥ., πισομένου οὐ. ἢ 88. ὧρα [| 84. κρέ- 

γον ἢ 1171 ἃ 11. ὅτε ΒΘΚΙΚ. θύύόυθ, αὖ νἱἀοίαν, ὑυρορυδρμῖοο, ὅτι Γ' Ἠδ 
ΚΡΤΡ Μῦν ΑἸἹά. || 29. τῶν] τηι τῶν Ῥυ., τὴν τῶν οοιγ.", τῶν το. ἢ] Ὁ 8. 
ἡδείων "1 11. ἡρέμα || 18. ἐπειδὴ γν., ἐπειδ οοττ, |17. λύπαι || 30. τῆσ γγ.; 
τσ οοτΥ. ᾿ 80. ἕτεραι Ργ., ἕτεραι Θουγ.2 {Α1170 ὦ 2. αἵ ροϑὺ καὶ οχη. 

οὐδ Ὁγ. ΚΡ, δαα. οουν"} 7. ἡδεῖον γυ., ἡδέων οοΥν."}} 1177 ἃ 84. βέλ- 
τιῶν ῬΥ.,) Θῖὴ. ΟΟΥ.ἦ [Ὁ 1. αὐτή Ὁγ.,) αὕτη οουγ.2 || αὐτὴν || 14. αὐτῶι γυ., 
αὑτῶι οοΥγ." [ 18. αὐτὰσ || 19. ϑεωριτικὴ || 20. αὐτὴν ἢ 21. αὐτὴ γυ., 

αὑτῇ οοτΥ."} 38. γρ. καὶ ἀπαϑανατίξειν τὴσ. ΟΡ} 84. αὐτῶι ἢ 1178 ἃ 1. 
ποιότητι [| 4. αὐτοῦ [ 19. αὐταῖσ || 28. εἰρήσϑω ΑΥ., εἴρηται Γ' Η5 ΚΡΤ,» 

ΜΝ Ὁ» (ἢ ΑἸᾷᾺ. [| Ὁ 4. 4616 ἂρ. Βοκκθυυμ: ἐμπόδιόν ΚΡ, πὰ ἐμπόδια 

Ῥυδθρθηὺ Γ ΚΡΤ,ΡΜΡΌΡ, ἐμπόδιόν ΑἸΑ. || 380. 616 ἂρ. ΒΕΚΚοτγατα: οὐ] 
καὶ οὐ ΚΡ, πᾶῖὰ οὐ μαδοπῦ ΓΆΡΙΡΜΡΟΡ, καὶ οὐ ΑἸὰ. ! 81. αὐτὴ ΑἸ]Δ4., 

αὕτη Τ' Ἠδ ΚΡΤΙΡ ΜΡ ΟΡ», αὔτη ΝὺὈ 1179 ἃ 7. οὐκ γγὸ οὐχ ΒΕΚΚ. οδυγουθ 
ἰγρορτ. 18. τὸ οπι. ρτ., δᾶ. οουν."} 38. ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν || 30. ϑεοφιλέ- 
στατον ΚΡ ΜΡ (ἢ {Ὁ 16. μεταρυϑμίσαι ἢ! 317. ἴῃ Φοχύα ΒοΚΚουϊαηο τϑϑδιθ 

ἀποτρέποντος ἢ] 38. σωφρώνως Ῥγ., 61. ΟΟΥΥ.ἦἿ| 1180 ἃ 7. ἐπακουσομένων 
οὐΐατα ΚΡ || 9. τε Ηδ ΝΡ, οπι. ΚΡ ΤΡ ΝΡ ΟΡ (ἢ) ΑἸά: || 10. ἐξωρίξειν Ῥγ.; 

ἐξορέξειν οοΥν."}} 19, οὐδὲ Τ' ΑἸΑ. || 30. ἡ γῬγ., ἡ ὁουν. || 29. ἀλόγου Ῥγ.; 
ἀλόχου οουτ.2 || 88. τιμᾶσϑαι ρτ., δύνασϑαι το. [[ Ὁ 4. μόνιμα γργ., νόμιμα 

το, {{14. τί {{1ὕ. τοιοῖσ δεῖ γύ.; τοιοισδί οοΥτ.2 || 19. ἔνια ργυ., ἔνιοι το. ἢ} 

28. ἄρ᾽ το. || 38. ταῖς ἄλλαις ΚΡ ΜΡ( || 34. καὶ τηα16 δαᾶ, Βεοκῖκου || 1181 
ὃ 4. ἢ] καὶ ἢ νυ. [| 8. προέλοιτ᾽ γι., προέλοιντ᾽ το. [[|10. πολιτικῆς 48]. 
το. [ συνηϑείας μᾶλλον πολιτικοί οἰΐαιη το. ΚΡ || 18. τοῦ γγ., τὸ το. ἢ κρέ: 

ναι 31. ἀπείροισ [! ἡ (ἢ οουν.3) εὖ ἠὲ {{238. τοῖσ πολιτικοῖσ οἰΐδτη το. ΚΡ ἢ 
Ὁ 8. φαένονται τιΐο γένεσϑαι ἃ. γυ., 46]. οοΥτ.ἢ }} γ8. οἵη. [ 31. συνεέ- 

δοιμὲεν Ρι., συνιδοῖμεν το. 
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